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AKČNÍ PLÁN 2020 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

CÍLE  

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků 

Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu individuálního čtenářství   

 

Vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty, ověřovat jejich přínos do výuky  

 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory čtenářské gramotnosti;  spolupracovat se 

školami na vyhotovení školních plánů rozvoje ČG 

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj ČG 

v území 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje ČG 

 

OPATŘENÍ 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností 

 

CÍL 

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: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 20 000Kč 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 4 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

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

2 
 

předpokládané náklady: 15 000 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 5 
 

OPATŘENÍ 2 

Vyhotovení, ověřování a vyhodnocování regionálního modelu DVPP v oblasti rozvoje 

ČG 

CÍL 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a žáků 

AKTIVITY 

Vyhotovení demoverze regionálního modelu DVPP pro ČG  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., 

dobrovolnictví 

indikátor/výstupy: demoverze modelu DVPP ČG 

 

Ověřování modelu DVPP se členy PS ČG 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., 

dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: evaluace demoverze modelu DVPP ČG 

 

OPATŘENÍ 3 

Spolupráce školských zařízení s obecními knihovnami 

 

CÍL 

Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu individuálního čtenářství   

AKTIVITY 

Vyhotovení rešerší knižních titulů pro vybraná témata modelu DVPP ČG 2020 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 
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předpokládané náklady: 3 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obecní knihovny   

indikátor/výstupy: seznamy literatury pro vybraná témata 

Přímá podpora žáků – výukové lekce v Městské knihovně  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obecní knihovny,   

indikátor/výstupy: 4 aktivity přímé podpory 

 

OPATŘENÍ 4 

Podpora individuálního čtenářství v rámci základního vzdělávání 

CÍL 

Ověřovat a zavádět nové formy a programy na podporu individuálního čtenářství  

 

AKTIVITY 

Podpora individuálního čtenářství prostřednictvím modelu Společná četba knížek  
spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10 000Kč 

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

indikátor/výstupy: počet tříd, které ověřují model podpory individuálního čtenářství 5  

OPATŘENÍ 5 

Zhotovení informačních materiálů ke ČG (portál UBU)  

CÍL 

Zhotovovat výukové, metodické a informační produkty pro ČG, ověřovat jejich přínos 

do výuky 

AKTIVITY 

Vyhotovení souboru informačních textů ke ČG pro pedag. pracovníky – úvod do 

problematiky  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2 

indikátor/výstupy: soubor informačních materiálů pro pedag. pracovníky 0,25 
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Vyhotovení souboru textů a metodických návodů pro rozvoj ČG v oborových 

didaktikách  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 40 000Kč 

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

indikátor/výstupy: soubor učebních materiálů a pomůcek na podporu ČG 0,25; soubor 

metodických materiálů pro pedagogy 0,25; souboru regionálních textů opařených metod, 

komentáři pro rozvoj ČG 0,25 

 

OPATŘENÍ 6 

Vyhotovení podkladů pro regionální a školní plány podpory ČG 

CÍL 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory čtenářské gramotnosti;  spolupracovat se 

školami na vyhotovení školních plánů rozvoje ČG  

AKTIVITY 

Vytvořit dotazník zjišťující potřeby pedagogů ke ČG + program sumarizující zjištěná 

data v rámci školy a regionu 

spolupráce škol:  

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: Strategický rámec/Akční plán – analýza potřeb 

OPATŘENÍ 7 

Pracovní setkání členů PS MG 

CÍL 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj ČG 

v  území 

AKTIVITY 

Schůzky pracovní skupiny ČG 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky pracovní skupiny MG 
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Další pracovní setkání aktérů v regionu (setkání ředitelů škol, Partnerství, dvoustranná 

jednání) 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky aktérů  

 

OPATŘENÍ 8 

Nadregionální spolupráce 

CÍL 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj ČG 

v území 

 

AKTIVITY 

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

projektu PPUČ, VŠ, ČŠI     

spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 pracovní setkání 

 

OPATŘENÍ 9 

Vybavení škol publikacemi  

 

CÍL 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje ČG 

 

AKTIVITY 

Vybavení škol knížkami pro realizaci modelu Společná četba knížek 

 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 35 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: soubor učebních materiálů a pomůcek (0,25) 
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AKČNÍ PLÁN 2020 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

CÍLE  

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků 

 

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

v rodinách  

 

Vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty, ověřovat jejich přínos do výuky  

 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory MG; spolupracovat se školami na vyhotovení 

školních plánů rozvoje MG 

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoji MG 

v území 

 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 

 

 

OPATŘENÍ 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností 

CÍL 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků 

AKTIVITY 

Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. pracovníky (asistenty 

pedagoga), sdílení zkušeností 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 20 000Kč 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 5 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 
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zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 10 
 

OPATŘENÍ 2 

Vyhotovení, ověřování a vyhodnocování regionálního modelu DVPP  v oblasti rozvoje 

MG 

CÍL 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

vzdělávání pro rozvoj MG dětí a žáků 

AKTIVITY 

Vyhotovení demoverze regionálního modelu DVPP pro MG  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., 

dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: demoverze modelu DVPP ČG 

 

Ověřování modelu DVPP se členy PS MG 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, obecní knihovny, Místo pro život, z.ú., 

dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: evaluace demoverze modelu DVPP ČG 

 

OPATŘENÍ 3 

Podpora MG prostřednictvím logických a deskových her 

CÍL 

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) 

spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP  
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časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol   

indikátor/výstupy: platforma aktivit pro zájmové vzdělávání (ucelený cyklus vzděl. aktivit), 

konzultace 10   

  

Podpora deskových her v rodinách prostřednictvím organizování Klubů deskových her 

a Odpoledne se Světem deskových her  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, obce regionu   

indikátor/výstupy: 15 setkání Klubů deskových her, 1 odpoledne se Světem deskových her  

 

OPATŘENÍ 4 

Zhotovení informačních materiálů pro oblast MG (cíle, vymezení) 

CÍL 

Zhotovovat výukové, metodické a informační materiály pro MG, ověřovat jejich přínos 

do výuky 

AKTIVITY 

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

problematiky  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2 

indikátor/výstupy: soubor informačních materiálů pro pedag. pracovníky 0,25 

 

AKTIVITY 

Vyhotovení souboru výukových materiálů a metodických návodů, ověřování jejich 

přínosu   

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 50 000Kč 

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

indikátor/výstupy: soubor učebních materiálů a pomůcek na podporu ČG 0,25; soubor 

metodických materiálů pro pedagogy 0,25;  
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OPATŘENÍ 5 

Vyhotovení podkladů pro regionální a školní plány podpory MG 

CÍL 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory matematické gramotnosti;  spolupracovat se 

školami na vyhotovení školních plánů rozvoje MG  

AKTIVITY 

Vytvořit dotazník zjišťující potřeby pedagogů ke MG + program sumarizující zjištěná 

data v rámci školy a regionu 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: Strategický rámec/Akční plán – analýza potřeb 

OPATŘENÍ 6 

Pracovní setkání členů PS MG 

CÍL 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj MG 

v  území 

AKTIVITY 

Schůzky pracovní skupiny MG 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky pracovní skupiny MG 

 

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

jednání) 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky aktérů  

 

OPATŘENÍ 7 

Nadregionální spolupráce 
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CÍL 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro rozvoj MG 

v území 

 

AKTIVITY 

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

PPUČ, VŠ, ČŠI     

spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: účast na 4 pracovních setkáních 

 

OPATŘENÍ 8 

Vybavení škol výukovým materiálem pro ověřované inovativní programy  

 

CÍL 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 

 

AKTIVITY 

Vybavení škol pomůckami pro diferencovanou výuku MG, aplikační matematiku 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 50 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: soubor učebních materiálů a pomůcek (0,25) 

 

OPATŘENÍ 9 

 

Vybavení školních zařízení a zájmových klubů pomůckami s potenciálem rozvoje MG  

 

CÍL 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu 

rozvoje MG 

 

AKTIVITY 

Vybavení škol deskovými a logickými hrami 
 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 
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předpokládané náklady: 30 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: počet her 60 

 

AKČNÍ PLÁN 2020 

ZELENÁ NEJEN PRO KLUKY 

 

CÍLE  
 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků v předškolním a základním 

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

/ICT a schopnosti osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů 

v jejich blízkém okolí 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty   

  

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

programu Zelená nejen pro kluky v území 

 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit a programů řešené oblasti 

 

 

OPATŘENÍ 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností v oblasti podpory kreativity, 

manuální a řemeslné zručnosti 

CÍL 

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 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4 000Kč 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 6 
 

OPATŘENÍ 2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností v oblasti podpory schopností 
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dětí a žáků osobně se angažovat při řešení environmentálních a jiných problémů v jejich 

blízkém okolí 

CÍL 

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 

Organizování týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky, zastupitele obcí, zástupce 

subjektů zaměřených na environ. problematiku 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 6 000Kč 

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

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit 2 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4 000Kč 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 6 

 

OPATŘENÍ 3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností v oblasti polytechniky a ICT 

CÍL 

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 

Organizování týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky a pracovníky v oblasti 

zájmového vzdělávání 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

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

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit 2 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová 

výuka  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4 000Kč 

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

indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 8 

 

OPATŘENÍ 4 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu kreativity, manuální a řemeslné zručnosti 

CÍL 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty  

AKTIVITY 

Zorganizování dvou kol aktivity Dílenský výrobek pro žáky 2. stupně ZŠ 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4 000Kč 

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

indikátor/výstupy: 2 kola Dílenský výrobek 

 

 

Zpracování výstupů aktivtity Dílenský výrobek do podoby inspiromatů  

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4 000Kč 

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

indikátor/výstupy: Inspiromat pro Dílenský výrobek (0,25) 

 

OPATŘENÍ 5 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu polytechniky a digitální gramotnosti 
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CÍL 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty  

AKTIVITY 

Vyhotovit výukový materiál pro ověřování didaktických postupů práce s ozoboty (ICT); 

ověřit je v praxi v rámci základní a zájmové výuky 

aktivita spolupráce: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 15 000Kč 

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

indikátor/výstupy: soubor výukových pomůcek (0,5) 

 

OPATŘENÍ 6 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

na podporu rozvoje environmetální gramotnosti 

CÍL 

Realizovat podpůrná opatření, vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

AKTIVITY 

Vyhotovit výukový materiál pro dvě vybraná environmentální témata v duchu nových 

trendů ve vzdělávání 

soulad s tématy MAP: 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 15 000Kč 

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

indikátor/výstupy: soubor pomůcek a metodických materiálů (0,5) 

 

Vyhotovit podpůrné materiály pro participaci dětí a žáků na proměnách míst v regionu 

ve spolupráci se zastupitelstvy obcí 

soulad s tématy MAP: 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10 000Kč 

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

indikátor/výstupy: soubor podpůrných materiálů  
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OPATŘENÍ 7 

Pracovní setkání členů PS MG 

CÍL 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

programu Zelená nejen pro kluky v území 

AKTIVITY 

Schůzky pracovní skupiny zelená nejen pro kluky 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 6 schůzek pracovní skupiny zelená nejen pro kluky 

 

Další pracovní setkání aktérů v regionu  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 2 000Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 10 schůzek aktérů  

 

OPATŘENÍ 8 

Vybavení škol výukovým materiálem pro ověřované inovativní programy  

 

CÍL 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit a programů řešené oblasti 

AKTIVITY 

Vybavení nástroji a spotřebním materiálem pro realizaci aktivity Dílenský výrobek  

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: soubor pomůcek a materiálů 

 

Vybavení výukovými pomůcky pro ověřování aktivit na podporu rozvoje ICT – ozoboty 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 60 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  
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indikátor/výstupy: 3 ozobotů 

 

Materiálně technické zázemí pro participaci dětí a žáků na proměnách míst 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 30 000kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 2 aktivity participace na proměnách míst 

 

Vytvořit prostředí pro realizací opatření a aktivit - investiční záměry 

 

AKČNÍ PLÁN 2020 

KVALITNÍ ŠKOLA 
 

CÍLE  

Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

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

vzdělávání ve 21. století, aktuálních národních koncepcí a strategiích 

 

OPATŘENÍ 1 

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol, sdílení zkušeností, sdílení služeb 

 

CÍL 

Zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti vedení, monitorování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání na školách 

 

AKTIVITY 

 

Organizování týmových vzdělávacích dílen a seminářů, Organizování výjezdových 

dvoudenních pobytů pro vedoucí realizačního týmu MAP a ředitele škol a 

Zprostředkování sdílení zkušeností mezi vedoucími pracovníky škol 

 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 35.000 
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zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: týmové vzděl. aktivity 3 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 15.000  

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: vzděl. aktivity individuálního charakteru 5 

 

OPATŘENÍ 2 

Osvětové aktivity, Zhotovení vzdělávacích textů a praktických ukázek pro dílčí oblasti 

modelu Kvalitní škola 

 

CÍL  

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 

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

powerpointových prezentací a praktických ukázek moderní výuky.) 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 12.000  

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

indikátor/výstupy: informační a vzdělávací produkty 0,25 
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AKČNÍ PLÁN 2020 

ROVNÉ PŘÍLEŽITZOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ - PEPSI PROGRAM (Pedagogika, 

Psychologie, sociální pedagogika, Inkluze) 

 

CÍLE  

 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání 

(třídní klima, rozvoj osobnosti žáka, úspěch pro každého žáka) 

 

Vzdělávací a osvětovou činností zvyšovat úroveň povědomí o přínosu kvalitního 

inkluzivního vzdělávání u zřizovatelů, rodičů a veřejnosti 

 

Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem na děti 

a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

  

Vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty   

 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu 

rovných příležitostí); spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů  

 

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

kvalitního inkluz. vzdělávání (PEPSI programu) v území 

 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

 

OPATŘENÍ 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (týmové a individuální formy), sdílení zkušeností 

 

CÍL 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání 

(třídní klima, rozvoj osobnosti žáka, úspěch pro každého žáka) 

 

AKTIVITY 

Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. pracovníky (OSR, Klima 

třídy, diferenciace ve vzdělávání, formativní hodnocení, efektivní řešení náročného 

chování ....)  

 
spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: 15.000,- 

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

indikátor/výstupy: týmové vzděl. aktivity 6, vzděl.,  
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Organizování týmových vzdělávacích dílen pro asistenty pedagoga  

 
spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5.000,- 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  
indikátor/výstupy: týmové vzděl. aktivity 2 

 

Organizování individuální podpory učitelů na školách: odborné konzultace, ukázkové 

hodiny, tandemová výuka  

 
spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 
časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10.000,- 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol, dobrovolnictví  
indikátor/výstupy: aktivity individuálního charakteru 6 

 

Zprostředkování sdílení zkušeností mezi pedagogy  

 
spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 
časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10.000,- 

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

indikátor/výstupy: setkání za účelem výměny zkušeností 4 

 

OPATŘENÍ 2 

Organizování vzdělávacích a osvětových aktivit 

CÍL 

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 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 16.000 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: týmové vzděl. Aktivity 3 

Organizování setkání se zástupci regionálních subjektů za účelem informování o inkl. 

vzdělávání v území (Partnerství, setkání se zřizovateli) 
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spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 4.000,- 

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

indikátor/výstupy: setkání za účelem výměny zkušeností 2 

 

Informační kampaň:  

spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obce, SVP Dobřichovice 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 5.000 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 1 článek do regionálního tisku; průběžné informování na Fb, web page, 1 leták pro 

rodiče 

 

OPATŘENÍ 3 

Dopomoc pedagogům s řešením obtížných situací ve výuce 

 

CÍL 

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 

spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obce, SVP Dobřichovice 
časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 8.000,- 

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

indikátor/výstupy: 2x setkání Případové studie 

Realizace modelu podpory  pedag. pracovníkům „ Linka první pomoci“ 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: O 

zdroj financování: jiné zdroje 

indikátor/výstupy: 1 x funkční linka první pomoci 

 

Ověření aktivity „Rotující psycholog 

spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, obce 
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časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: 40.000 

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

indikátor/výstupy: 3 zapojené školy regionu 

 

OPATŘENÍ 5 

Přímá podpora žáků s náročným chováním 

 

CÍL 

Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem na děti 

a žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky mimořádně nadané 

AKTIVITY  

Vrstevnické skupiny 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: 12.000 

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

indikátor/výstupy: započatý program „vrstevnické skupiny“ – realizovaná 3 setkání 

 

OPATŘENÍ 5 

Vyhotovení vzdělávacích produktů s inkluzivní tematikou 

 

CÍL 

Vyhotovit výukové, vzdělávací a informační produkty pro různé cílové skupiny 

 

AKTIVITY  

Vzdělávací materiál: Diferncovaná výuka, Formativní vzdělávání (text + praktické 

příklady + metodické postupy) 

Powerpointové  prezentace: Diferncovaná výuka, Formativní vzdělávání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2 

časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: 8.000 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: Soubor metodických materiálů pro pedagogy 0,25 
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OPATŘENÍ 6 

Regionální plánování, Plánování na školách 

CÍL 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory Inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu 

rovných příležitostí); spolupracovat se školami na vyhotovení školních plánů  

AKTIVITY  

Zjištění potřeb pedagogů pro inkluzivní vzdělávání; zpracování výstupů 

soulad s tématy MAP: 

spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 20 000Kč 
zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: výstupy z on-line dotazníku pro Strategický rámec/Akční plán – analytická část 

 

OPATŘENÍ 7 

Podpora užší spolupráce: SVP – ŠKOLA – RODINA-Charita Nový Knín 

 

CÍL  

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

kvalitního inkuz. vzdělávání (PEPSI programu) v území 

AKTIVITY  

Zapojování subjektů regionu do realizace aktivit PEPSI programu: SVP Dobřichovice, 

OSPOD Sedlčany, Charita Starý Knín, Místo pro život, z.ú., Rodinné centrum Petrklíč, 

z.s. a další  

Dvoustranná jednání, setkání ředitelů škol, Partnerství 
 

spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, subjekty oblasti sociální a vzdělávací 
časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 10.000 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky aktérů 

Pracovní schůzky členů PS RP  

spolupráce škol: ano 

realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP, subjekty oblasti sociální a vzdělávací 

časový harmonogram: 2020 
předpokládané náklady: 2.000 
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zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 schůzky pracovní skupiny RP 

 

OPATŘENÍ 8 

Nadregionální spolupráce  

 

CÍL  

Vytvořit spolupracující síť aktérů, vyhodnocovat přínos spolupráce pro zajištění 

kvalitního inkuz. vzdělávání (PEPSI programu) v území 

AKTIVITY  

Spolupráce a výměna zkušeností se sousedícími regiony 

Spolupráce a výměna zkušeností v rámci KAP, MAS, účast na národních platformách 

v oblasti PEPSI 

           
spolupráce škol: ano 
realizátor: Partneři MAP 2, ZŠ a MŠ v území MAP 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 6.000,- 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2  

indikátor/výstupy: 4 pracovní jednání, účast na seminářích, konferencích 

 

OPATŘENÍ 8 

Učební pomůcky a vybavení škol odbornou literaturou 

 

CÍL  

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

AKTIVITY  

Vybavení škol učebními pomůckami pro diferenciaci výuky 

Dopomoc školám s výběrem a nákupem odborné literatury 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: 75. 000 

zdroj financování: OP VVV – MAP 2, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: soubor učebních materiálů a pomůcek 0,25 

 

 

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

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

24 
 

OPATŘENÍ 9 

Bezbariérovost 

CÍL  

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

AKTIVITY  

Vytvoření bezbariérového prostředí na školách 

spolupráce škol: ano 

realizátor: 4 ZŠ a MŠ v území MAP a obce 

časový harmonogram: 2020 

předpokládané náklady: nelze vyjmout z celkových částek projektů na úpravy budov 
zdroj financování: IROP, rozpočty škol a obcí 

indikátor/výstupy: bezbariérová opatření – 4 školy 


