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1. Vize 
 

V regionu Sedlčanska se trvale zvyšuje úroveň předškolního a základního vzdělávání a to jak 

v oblasti základních gramotností, tak v oblasti podpory kompetencí obstát v osobním a 

společenském a profesním životě. 
 

Jedním z prioritních témat je i provázanost vzdělávání se životem obcí a měst, s udržitelným rozvojem 

regionu. Cestou k dosažení nastíněné vize je aplikace modelu vytvořeného Ministerstvem školství 

„Kvalitní škola“ opřeného především o vzdělávání pedagogů, výměnu jejich zkušeností, aplikaci nových 

metod do praxe a zajištění kvalitního materiálně technického zázemí.  

 

Osobní potenciál dětí a žáků se daří rozvíjet i v nabídce zájmových aktivit, jejíž diverzita je 

zajišťována i různými formami meziobecní a meziškolní spolupráce. 

 

Region využívá zkušeností z dosavadní dobré spolupráce škol a obcí nabytých realizací 

projektů spolupráce v rámci OPVK a ověřuje nové formy partnerství a spolupráce s novými 

subjekty a aktéry. Rozvoji vzdělanosti v území pomáhá koncept (strategie) vyhotovený v rámci 

projektu „Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčanska“. 
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I.A. PRIORITNÍ OBLAST 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÉ CÍLE 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků s důrazem na rovné příležitosti 

ve vzdělávání 

2. Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do výuky 

3. Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu ČG v zájmovém 

vzdělávání a v rodinách  

4. Vytvořit modelový plán podpory ČG na škole v provázanosti na plán regionální; 

spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů rozvoje ČG  

5. Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů pro ČG), vyhodnocovat přínos 

spolupráce pro rozvoji ČG v území  

6. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na 

podporu rozvoje ČG 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 1   

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků 

AKTIVITY 

 

Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. pracovníky (asistenty 

pedagoga), sdílení zkušeností 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků 

Popis aktivity: V regionu jsou organizovány vzdělávací akce týmového charakteru zaměřené 

na podporu Čtenářství: Podpora čtenářství ve výukových tématech oborových didaktik 

(významné osobnosti národních a regionálních dějin, aktuální výročí významných událostí, 

regionální témata, enviromentální témata atd.; Podpora individuálního čtenářství: Dílny 
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čtení; práce s knížkou, Listování, informace o nové knižní produkci pro děti atd., Učitelé sdílejí 

zkušenosti z výuky ověřující postupy z dílen. 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 MŠ, 8 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 40.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  

 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků 

Popis aktivity: Realizace podpory formou dvoustranných jednání, pracovních schůzek malých 

skupin pedagogů v rámci jedné škol i v rámci regionu, dvoustranná jednání s externími 

odborníky, konzultace odborníků poskytované pedagogům, tandemová výuka v rámci jedné 

školy, tandemová výuka externího odborníka s učitelem, ukázkové hodiny mezi pedagogy 

jedné školy a další formy 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 20.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  
 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 2 

 

Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do výuky 

AKTIVITY 

Vyhotovení souboru textů a metodických návodů pro rozvoj ČG v oborových didaktikách 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do 

výuky 
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Popis aktivity: Členové pracovní skupiny ČG ve spolupráci s místními a externími 

spolupracovníky vyhotovují výukový materiál pro různá vzdělávací témata, ověřují je v praxi 

a vyhodnocují jejich přínos. 

Vytvořený výukový materiál je oporou pro vzdělávací aktivity organizované v regionu. 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 6 MŠ, 10 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 80.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., dobrovolnictví  

 

 

Podpora individuálního čtenářství: a) prostřednictvím Dílen čtení (modifikace Dílen 

čtení),  

  b) prostřednictvím modelu Společná četba knížek  

  c) dalšími inovativními postupy 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do 

výuky 

Popis aktivity: Učitelé zavádějí do výuky inovativní formy podpory individuálního čtení 

knížek, tzv. Dílny čtení a jejich případné modifikace. V regionu je realizována inovativní forma 

společné četby knížek opřená o kvalitní metodické návody. Návody pro vybrané soubory 

knížek jsou vyhotovovány leadery PS ČG, zájemci z řad pedagogů a externími odbornými 

spolupracovníky atd. 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 20.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 3  

 

Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu ČG v zájmovém vzdělávání a 

v rodinách  
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AKTIVITY 

 

Spolupráce školských zařízení s obecními knihovnami, Přímá podpora žáků – výukové 

lekce v Městské knihovně  

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu ČG v zájmovém 

vzdělávání a v rodinách 

Popis aktivity: Podpora ČG v regionu je v úzké provázanosti s činností místních knihoven. 

Pracovníci knihoven se podílejí na tvorbě podpůrných výukových a vzdělávacích materiálů, 

poskytují žákům škol regionu přímou podporu prostřednictvím výukových lekcí v knihovně, 

zavádějí model tašky na podporu ČG v oborových didaktikách, úzce spolupracují s leadery, 

poskytují jim odborné konzultace. 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 3 MŠ, 7 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obecní knihovny,  

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obecní knihovny, ZŠ a MŠ v území MAP 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 4 

 

Vytvořit modelový plán podpory ČG na škole v provázanosti na plán regionální; 

spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů rozvoje ČG 

 

AKTIVITY 

Zhotovení vzdělávacích a informačních materiálů ke ČG jako podklad pro tvorbu 

koncepčních školních plánů podpory ČG  

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Vytvořit modelový plán podpory ČG na škole v provázanosti na plán regionální; 

spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů rozvoje ČG 

Popis aktivity: Na podporu plánování rozvoje ČG na školách je pro aktéry vyhotoven soubor 

informačních materiálů k ČG: vymezení pojmu, základní terminologie, stav ČG v ČR, 

vymezení čtenářských dovedností, přehled metod a další.   

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 
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Počet a typ škol: 2 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2 

Předpokládané náklady: 20.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

Realizovat dotazníková šetření zjišťující potřeby pedagogů ke ČG, vyhodnocovat zjištěné 

údaje;  vytvořit modelový plán podpory ČG jako podklad pro tvorbu školních plánů 

podpory ČG 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Vytvořit modelový plán/koncept podpory čtenářské gramotnosti; podporovat 

tvorbu školních plánů rozvoje ČG 

Popis aktivity: Vedoucí PS ČG ve spolupráci s leadery a programátorem vyhotoví modelový 

dotazník pro pedagogy zapojených škol zjišťující potřeby v oblasti ČG, modelový školní plán 

v úzké provázanosti na plán regionální a modelový IT nástroj. Školám, které projeví zájem, 

poskytnou odbornou dopomoc s nastavením plánu, plněním a vyhodnocením. 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 2 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 5 

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů pro ČG), vyhodnocovat přínos spolupráce pro 

rozvoji ČG v území 

AKTIVITY 

Schůzky pracovní skupiny ČG 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů pro ČG), vyhodnocovat přínos 

spolupráce pro rozvoji ČG v území 

Popis aktivity: Pracovní setkání členů PS MG 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 MŠ, 8 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 
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Časový harmonogram: 2020 -2021 

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

Další pracovní setkání aktérů v regionu: setkání ředitelů škol, Partnerství, dvoustranná 

jednání, nadregionální spolupráce 

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů pro ČG), vyhodnocovat přínos 

spolupráce pro rozvoji ČG v území 

Popis aktivity: organizování setkání ředitelů škol, Partnerství, dvoustranná jednání, 

nadregionální spolupráce 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 10.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL  6 

 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje ČG 

 

AKTIVITY 

Vybavení škol knížkami pro realizaci modelu Společná četba knížek 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje ČG 

Popis aktivity: Vybavení škol publikacemi pro model: Společná četba knížek a pro programy 

na podpory čtenářství v oborových didaktikách 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS ČG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 100.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  
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I.B. PRIORITNÍ OBLAST 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÉ CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků s důrazem na rovné příležitosti ve vzdělávání 

2. Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do výuky 

3. Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu MG v zájmovém vzdělávání a 

v rodinách 

4. Vytvořit modelový plán podpory MG na škole v provázanosti na plán regionální; 

spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů rozvoje MG 

5. Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů pro MG), vyhodnocovat přínos spolupráce 

pro rozvoji MG v území 

6. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 
 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků s důrazem na rovné příležitosti ve vzdělávání 

 

AKTIVITY 

 

Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. pracovníky (asistenty 

pedagoga), sdílení zkušeností 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků 

Popis aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 7 MŠ, 6 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 40.000,- Kč 
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Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků 

Popis aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 5 MŠ, 5 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  
 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 2 

Zavádět nové vzdělávací postupy, ověřovat a vyhodnocovat jejich přínos do výuky 

AKTIVITY 

Vyhotovení souboru informačních materiálů k MG pro pedag. pracovníky – úvod do 

problematiky  

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Vyhotovit vzdělávací materiály pro MG, ověřovat jejich přínos do výuky 

popis aktivity: Zhotovení informačních materiálů pro oblast MG 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Realizátor: Partneři MAP 2, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 4.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2 

 

Implementace/vyhotovení souborů výukových materiálů a metodických návodů pro 

efektivní výuku matematiky (matem. operace; diferencovaná výuka, aplikační 

matematika, matematická pregramotnost...), ověřování jejich přínosu do výuky 

Aktivita spolupráce škol: Ano 
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Cíl aktivity: Vyhotovit vzdělávací materiály pro MG 

Popis aktivity: Vyhotovení výukových a metodických materiálů, ověřování jejich přínosu do 

výuky  

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 4 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ v území MAP, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 100.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., dobrovolnictví  

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 3 

 

Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu MG v zájmovém vzdělávání a 

v rodinách 

AKTIVITY 

Zavádění logických a deskových her do předškolního, základního a zájmového vzdělávání 

(školních klubů a školních družin) 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu MG v zájmovém 

vzdělávání a v rodinách 

Popis aktivity: Podpora MG prostřednictvím logických a deskových her 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG/koordinátor implementačních aktivit 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 5 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol 

   

Podpora deskových her v rodinách prostřednictvím organizování Klubů deskových her a 

Odpoledne se Světem deskových her 

Aktivita spolupráce škol: Ne 
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Cíl aktivity: Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu MG v zájmovém 

vzdělávání a v rodinách 

Popis aktivity: Podpora MG prostřednictvím logických a deskových her 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG/koordinátor implem. Aktivit 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Realizátor: Partneři MAP 2, MAS Sedlčansko/ MAP 

Předpokládané náklady: 10.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obce regionu  

  
 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 4 

 

Vytvořit modelový plán podpory MG na škole v provázanosti na plán regionální; 

spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů rozvoje MG 

 

AKTIVITY 

 

Realizovat dotazníková šetření zjišťující potřeby pedagogů ke MG, vyhodnocovat zjištěné 

údaje;  vytvořit modelový plán podpory MG jako podklad pro tvorbu školních plánů 

podpory MG 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Vytvořit modelový plán/koncept podpory matematické gramotnosti; podporovat 

tvorbu školních plánů rozvoje MG 

Popis aktivity: Vyhotovení podkladů pro regionální a školní plány podpory MG 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: prosinec 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 2 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 5 

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů), vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj 

MG v  území 
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AKTIVITY 

Pracovní setkání aktérů/leaderů v území za účelem spolupráce na tvorbě, ověřování a 

vyhodnocování programů a aktivit na podporu MG 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj 

MG v území 

Popis aktivity: organizování pracovních setkání pedagogů a nepedag. pracovníků, vedoucích 

pracovníků škol 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 8 MŠ, 10 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

Spolupráce se zástupci sousedících regionů, nadregionálních subjektů: NS MAS, projektu 

PPUČ, KAP, VŠ, ČŠI 

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj 

MG v území 

Popis aktivity: Nadregionální spolupráce, spolupráce se zástupci sousedících regionů, 

nadregionálních subjektů: NS MAS, projektu PPUČ, KAP, VŠ, ČŠI 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Realizátor: Partneři MAP 2  

Předpokládané náklady: 15.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 6 

 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 
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AKTIVITY 

 

Vybavení škol pomůckami pro diferencovanou výuku MG, aplikační matematiku 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 

Popis aktivity: Vybavení škol výukovým materiálem pro ověřované inovativní programy 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 8 MŠ, 10 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 70.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

 

Vybavení škol deskovými a logickými hrami 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 

Popis aktivity: Vybavení školních zařízení a zájmových klubů pomůckami s potenciálem 

rozvoje MG 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS MG 

Časový plán realizace:  2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 5 MŠ, 7 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 40.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  
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II. PRIORITNÍ OBLAST 

ROVNÉ PŘÍLEŽITZOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ - PEPSI PROGRAM 

(Pedagogika, Psychologie, Sociální pedagogika, Inkluze) 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÉ CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání: 
vytvářet příznivé třídní klima, rozvíjet osobnost žáků a umožnit jim zažívat úspěch 
ve vzdělávání 
 

2. Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 
inkluzivního vzdělávání u zřizovatelů, rodičů a veřejnosti 

 
3. Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem na 

děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 
  

4. Vyhotovovat  výukové, vzdělávací a informační produkty   
 

5. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 
 

6. Vytvořit regionální plán/koncept podpory inkluzivního vzdělávání (vzdělávání 
v duchu rovných příležitostí); spolupracovat se školami na vyhotovení školních 
plánů  
 
7. Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 
kvalitního inkluzivního vzdělávání (PEPSI programu) v území 

 
 
 
 
 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 
vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků, ověřovat a zavádět  inovativní formy,  programy a 
aktivity 
 
AKTIVITY 
Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. Pracovníky a asistenty 
pedagoga (OSV, Klima třídy, diferenciace ve vzdělávání, formativní hodnocení, ...)  
aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu 
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vzdělávání: vytvářet příznivé třídní klima, rozvíjet osobnost žáků a umožnit jim zažívat úspěch 
ve vzdělávání 
popis aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků (týmové), sdílení zkušeností 
území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 10 MŠ  16 ZŠ 2 ZUŠ 

předpokládané náklady: 60 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 
 
Organizování individuální podpory učitelů na školách: odborné konzultace, ukázkové hodiny, 
tandemová výuka  
aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu 
vzdělávání: vytvářet příznivé třídní klima, rozvíjet osobnost žáků a umožnit jim zažívat úspěch 
ve vzdělávání 
popis aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků (individuální formy), sdílení zkušeností 
území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 12 ZŠ 

předpokládané náklady: 20 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

 
OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 2 

Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 
inkluzivního vzdělávání u zřizovatelů, rodičů a veřejnosti 

Aktivity 
Organizování vzdělávacích akcí pro rodiče: Setkání s psychologem 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 
inkluzivního vzdělávání u rodičů  
popis aktivity: Organizování vzdělávacích akcí pro rodiče: Setkání s psychologem 
území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2 

počet a typ škol:  

předpokládané náklady: 20 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví 
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Organizování setkání se zástupci regionálních subjektů za účelem informování o inkl. 
vzdělávání v území (Partnerství, setkání se zřizovateli) 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 

inkluzivního vzdělávání u zřizovatelů a veřejnosti 

popis aktivity: Organizování setkání se zástupci regionálních subjektů za účelem informování 

o inkl. vzdělávání v území (Partnerství, setkání se zřizovateli) 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, obce 

počet a typ škol:  

předpokládané náklady: 30 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví 

 
Informační kampaň: články do regionálního tisku; informování na Fb 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 

inkluzivního vzdělávání u zřizovatelů, rodičů a veřejnosti 

popis aktivity: Informační kampaň: články do regionálního tisku; informování na Fb 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, obce 

počet a typ škol:  

předpokládané náklady: 4 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 3 

Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem na děti a 
žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 
 
AKTIVITY  
Organizování setkání: Případové studie 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Dopomoc pedagogům s řešením obtížných situací ve výuce  

popis aktivity: Organizování setkání: Případové studie pro pracovníky ŠPP a třídní učitele 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, SVP Dobřichovice 
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počet a typ škol: 2 MŠ 12 ZŠ 
předpokládané náklady: 10 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

Realizace modelu podpory pedag. pracovníkům „ Linka první pomoci“ 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Dopomoc pedagogům s řešením obtížných situací ve výuce  

popis aktivity: Realizace modelu podpory pedag. pracovníkům „ Linka první pomoci“ 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, SVP Dobřichovice 

počet a typ škol: 16 MŠ  16 ZŠ 2 ZUŠ 

předpokládané náklady: 0 

zdroj financování: jiné zdroje 
 

Zavádění nových forem a metod do výuky (formativní hodnocení, diferencovaná výuku) 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem 
na děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

popis aktivity: Zavádění nových forem a metod do výuky (formativní hodnocení, 

diferencovaná výuku) 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 10  ZŠ 
předpokládané náklady: 10 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

 

Ověření aktivity „Rotující psycholog“ 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem 
na děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

popis aktivity: získání a zapojení psychologa sdíleného několika školami 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:   září 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 4 ZŠ 
předpokládané náklady: 100 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

 

Dopomoc rodinám s řešením obtížných situací ve výchově a vzdělávání 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636 
 

 

 

 

 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem 

na děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

popis aktivity: Propagace činnosti SVP Dobřichovice, iniciování užší spolupráce: SVP – 

ŠKOLA – RODINA 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, SVP Dobřichovice 

počet a typ škol: MŠ  ZŠ 

předpokládané náklady: 1000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví 

 

Přímá podpora žákům s rizikovým chováním - Vrstevnické skupiny 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem 

na děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

popis aktivity: Přímá podpora žákům s rizikovým chováním - Vrstevnické skupiny 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, SVP Dobřichovice 

počet a typ škol: MŠ  ZŠ 

předpokládané náklady: 15 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, jiné zdroje 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 4 

Vyhotovit  výukové, vzdělávací a informační produkty  pro různé cílové skupiny 

AKTIVITY 

Vyhotovení vzdělávacích produktů s inkluzivní tematikou 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Vyhotovit  výukové, vzdělávací a informační produkty  pro různé cílové skupiny 

popis aktivity: tvorba vzdělávacího materiálu: Diferencovaná výuka, Formativní vzdělávání 

(text + praktické příklady + metodické postupy), powerpointové  prezentace  

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, Místo pro život, z.ú 

počet a typ škol: 8 ZŠ 

předpokládané náklady: 10 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 
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OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 5 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

AKTIVITY 

Učební pomůcky a vybavení  škol  odbornou literaturou 
aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

popis aktivity: Vybavení škol učebními pomůckami pro diferenciaci výuky, dopomoc školám 

s výběrem a nákupem odborné literatury 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 10 ZŠ 

předpokládané náklady: 40 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

Bezbariérovost 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

popis aktivity: Vytvoření bezbariérového prostředí na školách 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba:  

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: MŠ  ZŠ 

předpokládané náklady:  

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, IROP… 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 6 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory Inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu 
rovných příležitostí); spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů  

AKTIVITY 

Realizovat dotazníková šetření  zjišťující potřeby pedagogů k RP, vyhodnocovat zjištěné 

údaje;  vytvořit regionální plán podpory Inkluzivního vzdělávání 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Vytvořit regionální plán/koncept podpory Inkluzivního vzdělávání (vzdělávání 

v duchu rovných příležitostí); spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů  

popis aktivity: Zjištění potřeb pedagogů pro inkluzivní vzdělávání; zpracování výstupů  

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 
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počet a typ škol: 16 MŠ 16ZŠ  

předpokládané náklady: 15 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

 
 
OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 7 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění kvalitního 
inkluzivního vzdělávání (PEPSI programu) v území 
 

AKTIVITY 

Pracovní setkání aktérů/leaderů v území za účelem spolupráce na tvorbě, ověřování a 

vyhodnocování programů a aktivit na podporu RP 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

kvalitního inkluzivního vzdělávání (PEPSI programu) v území 

popis aktivity: Zapojování subjektů regionu do realizace aktivit PEPSI programu: OSPOD, 

SVP Dobřichovice, Farní charita Starý Knín, Místo pro život, z.ú., Rodinné centrum Petrklíč, 

z.s. a další: dvoustranná jednání, specificky (oborově) zaměřená pracovní setkání, pracovní 

schůzky členů  PS RP 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace: 2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: MŠ  ZŠ 

předpokládané náklady: 4 000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví 

 

Spolupráce se zástupci sousedících regionů, nadregionálních subjektů: NS MAS, 

Agentury pro sociální začleňování, KAP, VŠ, ČŠI     

cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

kvalitního inkluzivního vzdělávání (PEPSI programu) v území  

popis aktivity: Nadregionální spolupráce, spolupráce se zástupci sousedících regionů, 

nadregionálních subjektů: NS MAS, projektu PPUČ, KAP, VŠ, ČŠI     

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: vedoucí PS RP 

časový pán realizace:   2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2  . 

předpokládané náklady: 15 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  
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III. PRIORITNÍ OBLAST 

LEADERSHIP – PROGRAM KVALITNÍ ŠKOLA 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÉ CÍLE 

1. Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

2. Informační a osvětovou činností zvýšit povědomí pedag. a nepedag. veřejnosti o 

vzdělávání ve 21. století, aktuálních národních koncepcí a strategiích 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 1 

Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

 

AKTIVITY 

 

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol, výjezdová setkání, sdílení zkušeností 

aktivita spolupráce škol: ano 

cíl aktivity: Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

popis aktivity: Organizování týmových vzdělávacích dílen a seminářů, organizování 

výjezdových dvoudenních pobytů pro vedoucí realizačního týmu MAP a ředitele škol  

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: manažer MAP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

počet a typ škol: 12 MŠ  13 ZŠ 2 ZUŠ 

předpokládané náklady: 60 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol 
 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

popis aktivity: individuální odborné konzultace  

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: manažer MAP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 
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počet a typ škol: 8 MŠ  8 ZŠ  

předpokládané náklady: 4 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2 
 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 2 

Informační a osvětovou činností zvýšit povědomí pedag. a nepedag. veřejnosti o 

vzdělávání ve 21. století, aktuálních národních koncepcí a strategiích 

AKTIVITY 

Organizování informačních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Informační a osvětovou činností zvýšit povědomí pedag. a nepedag. veřejnosti o 

vzdělávání ve 21. století, aktuálních národních koncepcí a strategiích 

popis aktivity: Organizování informačních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro různé 

cílové skupiny  

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: manažer MAP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2 

počet a typ škol:  

předpokládané náklady: 6 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2 
 

 

Zhotovení informačních a vzdělávacích materiálů (textů, článků do periodik, 

powerpointových prezentací  a praktických ukázek moderní výuky...) 

aktivita spolupráce škol: ne 

cíl aktivity: Informační a osvětovou činností zvýšit povědomí pedag. a nepedag. veřejnosti o 

vzdělávání ve 21. století, aktuálních národních koncepcí a strategiích 

popis aktivity: Zhotovení informačních a vzdělávacích materiálů (textů, článků do periodik, 

powerpointových prezentací  a praktických ukázek moderní výuky...) 

území dopadu: území MAP Sedlčansko 

odpovědná osoba: manažer MAP 

časový pán realizace:  2020 – prosinec 2021 

realizátor: Partneři MAP 2 

počet a typ škol:  

předpokládané náklady: 10 000 Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2 
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IV. PRIORITNÍ OBLAST 

ZELENÁ NEJEN PRO KLUKY 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÉ CÍLE  

 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků, manuální a řemeslné zručnosti, 

polytechniky/ICT a schopnosti angažovat při řešení environmentálních a jiných 

problémů v jejich blízkém okolí 

2. Realizovat podpůrná opatření pro programy Zelená nejen pro kluky; vyhotovovat 

výukové, vzdělávací a informační materiály, ověřovat je ve výuce a vyhodnocovat jejich 

přínos   

3. Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

programu Zelená nejen pro kluky v území 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit a programu Zelená nejen 

pro kluky 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků, manuální a řemeslné zručnosti a schopnosti 

osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů v jejich blízkém 

okolí 

 

AKTIVITY 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností v oblasti kreativity, manuální 

a řemeslné zručnosti  

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků, manuální a řemeslné zručnosti a 

schopnosti osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů v jejich 

blízkém okolí 

Popis aktivity: Organizování dostupných vzdělávacích aktivit týmového a individuálního 

charakteru: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky  

Časový pán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 
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Počet a typ škol: 5 MŠ, 6 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 25.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví 

  

Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pro 

environmentální oblast, rozvoj schopností dětí a žáků angažovat se při řešení 

environmentálních problémů v jejich blízkém okolí (místně zakotvené učení) 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků, manuální a řemeslné zručnosti a 

schopnosti osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů v jejich 

blízkém okolí 

Popis aktivity: Organizování dostupných vzdělávacích aktivit týmového a individuálního 

charakteru: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol:  6 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností v oblasti polytechniky a ICT 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a 

základním vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků, manuální a řemeslné zručnosti a 

schopnosti osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů v jejich 

blízkém okolí 

Popis aktivity: Organizování dostupných vzdělávacích aktivit týmového a individuálního 

charakteru: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky, podoblast Polytechnika a ICT 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol:  6 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 20.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  
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OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 2 

Realizovat podpůrná opatření pro programy Zelená nejen pro kluky, vyhotovovat 

výukové, vzdělávací a informační materiály, ověřovat je ve výuce a vyhodnocovat jejich 

přínos  

  

AKTIVITY  

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu kreativity, manuální a řemeslné zručnosti 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření pro realizaci programů Zelená nejen pro kluky; 

vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační materiály, ověřovat je ve výuce a vyhodnocovat 

jejich přínos 

Popis aktivity: Organizování aktivit pro žáky druhého stupně v rámci základní a zájmové 

výuky:  Dílenský výrobek; Zpracování výstupů aktivity Dílenský výrobek (inspiromat)  

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS zelená nejen pro kluky 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 6 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 25.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  

 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu polytechniky a digitální gramotnosti 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření pro realizaci programů Zelená nejen pro kluky; 

vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační materiály, ověřovat je ve výuce a vyhodnocovat 

jejich přínos 

Popis aktivity: Podpora učitelům při on-line výuce; ověřovat inovativní výukové postupy 

využívající techniku ICT a další podpůrná opatření  

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky, podoblast Polytechnika a ICT 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636 
 

 

 

 

 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu rozvoje environmetální gramotnosti 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Realizovat podpůrná opatření pro realizaci programů Zelená nejen pro kluky; 

vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační materiály, ověřovat je ve výuce a vyhodnocovat 

jejich přínos 

Popis aktivity: Vyhotovit výukový a metodický materiál pro vybraná environmentální témata 

(Místní pověsti, Stromy v krajině, Voda v krajině a další), ověřit jejich využitelnost 

v předškolní, základní a zájmové výuce, zpracovat ukázky dobré praxe do podoby inspiromatů; 

zprostředkovat participaci dětí a žáků na konkrétních realizacích v krajině  

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Předpokládané náklady: 60.000,- Kč 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obce, Místo pro život, z.ú. 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol a obcí, Místo pro život, z.ú. 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 3 

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů (leaderů), vyhodnocovat přínos spolupráce pro 

zajištění programu Zelená nejen pro kluky v území 

 

AKTIVITY 

Pracovní setkání aktérů/leaderů v území za účelem spolupráce na tvorbě, ověřování a 

vyhodnocování programů a aktivit na podporu programu Zelená nejen pro kluky v území 

 

Aktivita spolupráce škol: Ano 

Cíl aktivity: Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

programu Zelená nejen pro kluky v území 

Popis aktivity: Organizování pracovních setkání pedagogů a nepedag. pracovníků, vedoucích 

pracovníků škol; nadregionální spolupráce, spolupráce se zástupci sousedících regionů 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 8 MŠ, 10 ZŠ  

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP   

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

 

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008636 
 

 

 

 

 

OPATŘENÍ/SPECIFICKÝ CÍL 4 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit a programu Zelená nejen 

pro kluky 

 

AKTIVITY 

Vybavení nástroji a spotřebním materiálem pro realizaci aktivity Dílenský výrobek, 

aktivit na podporu rozvoje ICT a environmentální oblasti 

 

Aktivita spolupráce škol: Ne 

Cíl aktivity: Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit a programu Zelená 

nejen pro kluky 

Popis aktivity: vybavení škol nástroji a spotřebním materiálem pro realizaci aktivit Dílenský 

výrobek a dalších v oblasti ICT a EVVO 

Území dopadu: Území MAP Sedlčansko 

Odpovědná osoba: Vedoucí PS Zelená nejen pro kluky a vedoucí podoblasti polytechnika a 

ICT 

Časový plán realizace: červen 2020 – prosinec 2021 

Počet a typ škol: 4 MŠ, 12 ZŠ 

Realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, Místo pro život, z.ú. 

Předpokládané náklady: 300.000,- Kč 

Zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

 

 

 

 


