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IDENTIFIKACE MÍSTNÍCH LÍDRŮ/EXPERTŮ 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446 

Nositel: Město Kralovice 

 

I. Úvod 

Předložený dokument „Identifikace místních lídrů/expertů“ je sestaven pro potřeby realizace 

projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: 

CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 (dále jen „MAP II.“), Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV), který je na území SO ORP Kralovice realizován v období od 1. 9. 

2018 do 31. 08. 2022. Zpracování tohoto dokumentu vychází z metodických postupů Výzvy 

č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, příloha 

č. 3 Postupy MAP II. a vlastní implementační části projektové žádosti jmenovaného projektu. 

Je výsledkem plnění pod/aktivity 2.4 a pod/aktivity 2.6. 

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“ bylo v listopadu 

roku 2018 ustaveno následujících pět pracovních skupin:  

- Pracovní skupina pro financování  

- Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka  

- Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

- Pracovní skupina pro rovné příležitosti  

- Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

V souladu s Postupy MAP II. a Organizační strukturou MAP byli v průběhu období roku 2019 

identifikováni místní lídři/experti z daného území, kteří budou aktivně zapojeni do činnost PS 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a PS pro předškolní 

vzdělávání. 

Místním lídrem/expertem z daného území je výborný pedagog, který motivuje své žáky k učení, 

dokáže je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhá ostatním pedagogickým 

pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy a vyhodnocuje jejich přínos a stále 

se vzdělává v oblasti práce učitele. Lídr je dále schopen iniciovat systémovou změnu, aby 

podpořil zlepšení kvality poskytovaného vzdělávání ostatních škol v území ORP Kralovice 

v předmětné oblasti vzdělávání. 

Název pracovní skupiny 

Titul, jméno a příjmení 

místního lídra/pedagog 

expert 

Subjekt 

Pracovní skupina pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a rozvoj 

potenciálu každého žáka 

Mgr. Ludmila Čechová 

Základní škola a Mateřská škola 

Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, 

příspěvková organizace 

Mgr. Naděžda Pluhařová 

Základní škola Kaznějov, okres 

Plzeň – sever, příspěvková 

organizace 

Mgr. Eva Doležalová  

Základní škola a Mateřská škola 

Kozojedy, okres Plzeň-sever, 

příspěvková organizace 
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Název pracovní skupiny 

Titul, jméno a příjmení 

místního lídra/pedagog 

expert 

Subjekt 

Pracovní skupina pro rozvoj 

matematické gramotnosti a 

rozvoj potenciálu každého 

žáka 

Ing. Vlasta Holotová 
Základní škola Plasy, okres Plzeň-

sever 

Mgr. Hana Baborová 
Masarykova základní škola a 

mateřská škola v Žihli 

Mgr. Iva Štěpánská 
Základní škola Kralovice, okres 

Plzeň-sever, příspěvková organizace 

Pracovní skupina předškolní 

vzdělávání 

Bc. Monika Laláková 
Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-

sever 

Veronika Pulcová 
Masarykova Základní škola a 

Mateřská škola v Žihli 

Lenka Kozlerová 

Základní škola a Mateřská škola dr. 

Eduarda Beneše, Kožlany, okres 

Plzeň-sever, příspěvková organizace 

 

Současně byl do každé pracovní skupiny zapojen odborník/místní lídr pro oblast podpory 

digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. 

 

Název pracovní skupiny 
Titul, jméno a příjmení 

člena 
Subjekt 

Pracovní skupina pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a rozvoj 

potenciálu každého žáka 

Mgr. Pavla Mašková 
Masarykova základní škola a 

mateřská škola v Žihli 

Pracovní skupina pro rozvoj 

matematické gramotnosti a 

rozvoj potenciálu každého 

žáka 

Mgr. Tereza Kubrtová 
Masarykova základní škola a 

mateřská škola v Žihli 

Pracovní skupina předškolní 

vzdělávání 
Mgr. Pavla Mašková 

Masarykova základní škola a 

mateřská škola v Žihli 

 

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, XII. 2019 

 

 

V Kralovicích dne 4.12.2019 

 

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídicího výboru MAP 


