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Strategický rámec MAP 

pro 

region Sedlčanska 

  (ORP Sedlčany + Kamýk nad Vltavou a Solenice) 
Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz)  

prostřednictvím 

OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
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2. Prioritní oblasti 
 

I. PRIORITNÍ OBLAST – GRAMOTNOSTI 

 

I/A ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

CÍLE 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a ţáků 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a metody opřené o kvalitní výukový materiál včetně programů ICT 

3. Vyhotovit a ověřit v praxi model regionální podpory ČG opřený o spolupráci subjektů regionu, podpořit plánování rozvoje ČG 

na školách, vyhodnocovat jeho dopady na úroveň ČG ţáků 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu rozvoje ČG 

 

 

I/B. MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj MG dětí a ţáků 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál  

3. Vyhotovit a ověřit v praxi model regionální podpory MG opřený o spolupráci subjektů regionu, podpořit plánování rozvoje MG 

na školách, vyhodnocovat jeho dopady na úroveň MG ţáků 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu rozvoje MG 
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I/C JAZYKOVÁ GRAMOTNOST 

 

CÍLE  

1. Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti 

v předmětu Český jazyk 

2. Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti 

v předmětu Anglický jazyk 

 

 
II. PRIORITNÍ OBLAST - ROVNÉ PŘÍLEŢITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ, welbeing  

 

CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání (třídní klima, rozvoj osobnosti ţáka, úspěch 

pro kaţdého ţáka) 

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 ţáky ohroţené školním neúspěchem 

a ţáky mimořádně nadané 

4. Vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty  

5. Vytvořit regionální plán/koncept podpory inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu rovných příleţitostí) opřený o 

spolupracující síť aktérů různých subjektů regionu 

6. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 
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III. PRIORITNÍ OBLAST – LEADERSHIP, KVALITNÍ ŠKOLA 

CÍLE 

1. Zvyšovat kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti leadershipu, vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků 

vzdělávání na školách 

2. Informační a osvětovou činností zvyšovat povědomí nepedagogické veřejnosti o aktuálních současných vzdělávacích trendech u 

nás a ve světě 

3. Podpořit spolupráci subjektů regionu za účelem zvýšení úrovně vzdělávání v území 

4. Aktivně se zapojit do přípravy, ověřování a zavádění národních vzdělávacích koncepcí (RVP PV, RVP ZV, Střední článek ve 

vzdělávání) 

 

 

IV. PRIORITNÍ OBLAST  - ZELENÁ NEJEN PRO KLUKY 

IV/A- POLYTECHNIKA, ŘEMESLNÁ A MANUÁLNÍ ZRUČNOST (KREATIVITA) 

CÍLE  

 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj kreativity, polytechniky, 

řemeslné a manuální zručnosti dětí a ţáků 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací 

ICT  

3. Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory kreativity a řemeslné zručnosti dětí a ţáků opřený o spolupráci subjektů 

regionu 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit  
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IV/B- EVVO, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 

 

CÍLE  

 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání v oblasti EVVO a Místně 

zakotveného učení 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací 

ICT  

3. Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory EVVO včetně Místně zakotveného učení opřený o spolupráci subjektů 

regionu 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit programu Zelená nejen pro kluky 
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I.A. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

CÍLE  

 

Cíl 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj ČG dětí a ţáků 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Organizování vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností 

 

Aktivity 

 

Organizování dostupného týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky (asistenty pedagoga), pracovníky knihoven; sdílení zkušeností 
aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 50.000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 20 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka, samostudium odborné literatury a 

praktických ukázek z výuky  

aktivita spolupráce. ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 
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zdroj financování: MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet aktivit individuálního charakteru 40 
 

Cíl 2 

Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a metody opřené o kvalitní výukový materiál (včetně pomůcek, programů a aplikací ICT) 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Ověřování a zavádění aktivit na podporu zájmu o individuální čtenářství dětí a ţáků 

 

Aktivity 

Zavádění modelů Společná četba kníţek a Dílny čtení (včetně jejich modifikací) 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 10 škol realizujících výše uvedené modely 

 

 

Zřizování čtenářských koutků a třídních knihovniček na školách regionu 
spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ, obecní knihovny,  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 

zdroj financování: MAP, obecní knihovny,   

indikátor/výstupy: 10 škol, které zavedly čtenářské koutky a třídní knihovničky 
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Aktivity 

 

Podpora čtenářství v rodinách 

spolupráce škol: ano 

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

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 

zdroj financování:  MAP, ZŠ a MŠ, obecní knihovny,   

indikátor/výstupy: informační listy se seznamy nové kvalitní knižní produkce pro děti MŠ a žáky 1. stupně 

 

Realizace výukových lekcí v Městské knihovně Sedlčany na podporu individuálního čtenářství a další formy spolupráce s knihovnami 

spolupráce škol: ne 

realizátor: obecní knihovna Sedlčany  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování: obecní knihovna Sedlčany   

indikátor/výstupy: 20 aktivit přímé podpory žáků škol Sedlčanska a blízkého okolí 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Rozvoj čtenářských dovedností/strategií v rámci předmětu Český jazyk a literatura 

 

Aktivity 

 

Zavádění metod a nových výukových postupů v předmětu Český jazyk a literatura na podporu rozvoje čtenářských dovedností/strategií; 

podpora slabším a mimořádně nadaným ţákům (rozečtení nečtenářů, sdílení inspirací pro školní časopisy) 
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spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: Zpracované ukázkové lekce z výuky (umístěné na portálu UBU) – počet lekcí 15  

 

 

OPATŘENÍ 3 

 

Podpora ČG v oborových didaktikách 

 

Aktivity 

 

Vyhotovení výukových a metodických materiálů na podporu provázanosti ČG s ostatními vzděl. oblastmi a předměty, ověření materiálů 

v praxi a zpracování praktických ukázek z výuky 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ v území, obecní knihovny  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 40.000 Kč 

zdroj financování: MAP 2, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 5 souborů výukových pomůcek (textů) a metodických listů  pro 5 přírodovědných a environmentálních témat  

 

Realizace výukových lekcí v Městské knihovně Sedlčany na podporu čtenářství v oborových didaktikách 

spolupráce škol: ne 

realizátor: obecní knihovna Sedlčany  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 

zdroj financování: obecní knihovna Sedlčany   

indikátor/výstupy: 8 aktivit přímé podpory žáků škol Sedlčanska a blízkého okolí 
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Cíl 3 

Podporovat spolupráci subjektů regionu v rámci společné koncepce podpory ČG, pomáhat školám vyhotovovat školní plány podpory, 

sledovat a vyhodnocovat dopady zaváděných postupů na úroveň ČG ţáků 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Spolupráce subjektů regionu 

 

Aktivity 

 

Schůzky pracovní skupiny ČG 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 10 schůzek pracovní skupiny ČG 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: 20 pracovních schůzek 
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OPATŘENÍ 2 

 

Podpora plánování na školách 

 

Aktivity 

 

Spolupráce MAP a škol na vyhotovení/aktualizaci školních plánů rozvoje ČG 

spolupráce škol:  

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, ZŠ a MŠ 

indikátor/výstupy: 4 školní plány rozvoje ČG  

 

 

OPATŘENÍ 3 

 

Zjišťování úrovně ČG ţáků na školách regionu 

 

Aktivity 

 

Realizace 1. etapy – navázání spolupráci s relevantními subjekty, zorientování se v nabídce vhodných testů zjišťujících úroveň ČG ţáků 
spolupráce škol: ne 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 8.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: navázání spolupráce s ČŠI 
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Cíl 4 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu rozvoje ČG 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vybavení škol/regionu kníţkami pro realizaci společných vzdělávacích programů 

 

Aktivity 

 

Vybavení regionu kníţkami pro realizaci modelu Společná četba kníţek a kníţkami pro realizaci aktivit na podporu provázanosti ČG 

s ostatními vzděl. oblastmi a předměty 
spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ, obecní knihovny 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 50.000 Kč 

zdroj financování: rozpočty škol,   

indikátor/výstupy:  200 publikací  

 

Aktivity 

 

Vybavení školních knihoven, třídních knihovniček a čtenářských koutků soubory kníţek provázané s regionálními programy čtenářství  

spolupráce škol: ne 

realizátor: ZŠ a MŠ, obecní knihovny 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 40.000 Kč 

zdroj financování: rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 20 publikací/škola  

 

 



 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska 

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

14 
 

OPATŘENÍ 2 

 

Vytvoření materiálního zázemí na podporu čtenářství na školách regionu 

 

Aktivity 

 

Zřízení koutků čtení na školách 

spolupráce škol: ne 

realizátor: ZŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 5 škol se čtenářskými koutky  

 

 

I/B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj MG dětí a ţáků 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál  

3. Vyhotovit a ověřit v praxi model regionální podpory MG opřený o spolupráci subjektů regionu, podpořit plánování rozvoje MG 

na školách, vyhodnocovat jeho dopady na úroveň MG ţáků 

4. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu rozvoje MG 
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Cíl 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj MG dětí a ţáků 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Organizování vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností 

 

Aktivity 

 

Organizování dostupného týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky (asistenty pedagoga); sdílení zkušeností 
aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 20 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka, samostudium odborné literatury a 

praktických ukázek z výuky  

aktivita spolupráce. ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet aktivit individuálního charakteru 40 
 

Cíl 2 

Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací ICT 
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OPATŘENÍ 1 

Zavádění nových výukových postupů, modelů, didaktických materiálů v předškolním a základním vzdělávání  

 

Aktivity 

Zorientovat se v nabídce kvalitních matematických programů, modelů a učebnic; ověřené materiály zavádět do škol regionu 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 5 škol, na kterých se ověřují a zavádí nové výukové postupy MG   

 

Zhotovovat ve spolupráci s aktivními pedagogy vlastní programy, modely a soubory výukových materiálů umoţňujících individuální přístup 

k ţákům a diferenciaci výuky 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 5 souborů pomůcek a metod. materiálů   

 

 

OPATŘENÍ 3 

 

Zavádění nových výukových postupů, modelů, didaktických materiálů v zájmovém vzdělávání  
 

Aktivity 

 

Zavádění logických a deskových her do zájmového vzdělávání -  školních klubů a školních druţin 
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spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 15.000 Kč 

zdroj financování: partneři MAP, rozpočty škol   

indikátor/výstupy: 6 družin využívajících soubory logických deskových her    

 

Cíl 3 

Vyhotovit a ověřit v praxi model regionální podpory MG opřený o spolupráci subjektů regionu, podpořit plánování rozvoje MG na školách, 

vyhodnocovat jeho dopady na úroveň MG ţáků 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Spolupráce subjektů regionu 

 

Aktivity 

Schůzky pracovní skupiny MG 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 10 schůzek pracovní skupiny MG 

 

aktivity 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  
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spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 20 pracovních schůzek 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Podpora plánování na školách 

 

Aktivity 

 

Spolupráce MAP a škol na vyhotovení/aktualizaci školních plánů rozvoje MG 

spolupráce škol:  

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, ZŠ 

indikátor/výstupy: 2 školní plány rozvoje MG  

 

 

OPATŘENÍ 3 

 

Zjišťování úrovně MG ţáků na školách regionu 

 

Aktivity 

 

Realizace 1. etapy – navázání spolupráci s relevantními subjekty, zorientování se v nabídce testů zjišťujících úroveň MG ţáků 
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spolupráce škol: ne 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: navázání spolupráce s NO Kalibro 

  

 

Cíl 4 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit na podporu rozvoje MG  
 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Zabezpečení materiálně technického vybavení pro realizaci projektových aktivit v základní výuce   

 

Aktivity 

 

Vybavení škol pomůckami pro zaváděné programy a modely 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 5 souborů učebních materiálů a pomůcek  

 

 

OPATŘENÍ 2 
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Zabezpečení materiálně technického vybavení pro realizaci projektových aktivit v zájmovém vzdělávání   

 

Aktivity 

 

Vybavení škol deskovými/logickými hrami a pomůckami pro vyuţití ICT pro venkovní programy 
spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: počet škol využívajících nabízené programy 5 

 

I/C JAZYKOVÁ GRAMOTNOST 

 

CÍLE  

1. Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti 

v předmětu Český jazyk 

2. Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti 

v předmětu Anglický jazyk 

 

Cíl 1 

Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti v předmětu Český 

jazyk 
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OPATŘENÍ 1 

 

Zahájit činnost pracovní skupiny pro ČJ s důrazem na podporu jazykové gramotnosti dětí a ţáků v duchu rovných příleţitostí  

 

Aktivity 

 

Oslovit zájemce o práci ve skupině 

 

Nastavit obsahovou a formální stránku činnosti  

 

Zrealizovat první 4 setkání 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování:  MAP  

indikátor/výstupy: 4 pracovní setkání 

 

Cíl 2 

Vytvořit podmínky pro realizací programů, modelů a výukových aktivit s potenciálem zvýšit úroveň jazykové gramotnosti v předmětu 

Anglický jazyk 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Zahájit činnost pracovní skupiny pro AJ s důrazem na podporu jazykové gramotnosti dětí a ţáků v duchu rovných příleţitostí  

Aktivity 
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Oslovit zájemce o práci ve skupině 

 

Nastavit obsahovou a formální stránku činnosti  

 

Zrealizovat první 4 setkání 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování:  MAP  

indikátor/výstupy: 4 pracovní setkání 

 

 

II. PRIORITNÍ OBLAST - ROVNÉ PŘÍLEŢITZOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání (třídní klima, rozvoj osobnosti ţáka, úspěch 

pro kaţdého ţáka) 

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 ţáky ohroţené školním neúspěchem 

a ţáky mimořádně nadané 

4. Vyhotovovat výukové, vzdělávací a informační produkty 

5. Vytvořit regionální plán/koncept podpory inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu rovných příleţitostí) opřený o 

spolupracující síť aktérů různých subjektů regionu 

6. Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 
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Cíl 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pedagogických pracovníků k inkluzivnímu vzdělávání (třídní klima, rozvoj osobnosti ţáka, úspěch pro kaţdého 

ţáka) 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

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

 

Aktivity 

 

Organizování dostupného týmového vzdělávacích pro pedag. pracovníky (OSV, Klima třídy, diferenciace ve vzdělávání, formativní 

hodnocení, prevence rizikového chování ...)  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 8.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol, regionální subjekty: SVP Dobřichovice, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 8 

 

Organizování týmových vzdělávacích dílen pro asistenty pedagoga  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol 

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 4 
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Organizování individuální podpory učitelů na školách: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit individuálního charakteru 8 

 

Zprostředkování sdílení zkušeností mezi pedagogy  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 8.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, regionální subjekty: dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 8 
 

 

Cíl 2 

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

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Organizování vzdělávacích a osvětových aktivit 

 

Aktivity 

 

Organizování vzdělávacích akcí pro rodiče: Setkání s psychologem 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři 
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časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 12.000 Kč 

zdroj financování: MAP, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 4 

 

Organizování setkání se zástupci regionálních subjektů za účelem informování o inkl. vzdělávání v území (Partnerství, setkání se zřizovateli) 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet setkání 4 

 

Informační kampaň: články do regionálního tisku; informace na webu, Fb 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 2x článek v tisku, průběžné informace na Fb, odkazy na zdroje na webu 

 

Cíl 3 

Realizovat podpůrná opatření zvyšující kvalitu inkluzivního vzdělávání s důrazem na děti a ţáky ohroţené školním neúspěchem a ţáky 

mimořádně nadané 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Dopomoc pedagogům s řešením obtíţných situací ve výuce 

 

Aktivity 
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Organizování setkání: tzv. Případové studie 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, subjekty regionu: SVP Dobřichovice 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol, regionální subjekty: SVP Dobřichovice 

indikátor/výstupy: počet setkání 2x 

 

Realizace modelu podpory  pedag. pracovníkům „ Linka první pomoci“ 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, subjekty regionu: SVP Dobřichovice 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 

zdroj financování: MAP, regionální subjekty: SVP Dobřichovice, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: realizovaný model „Linka první pomoci“ 

 

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

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, subjekty regionu:  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, regionální subjekty: dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet  

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Dopomoc rodinám s řešením obtíţných situací ve výchově a vzdělávání 

 

Aktivity 
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Iniciování uţší spolupráce: SVP – ŠKOLA – RODINA 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, subjekty regionu: SVP Dobřichovice 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování: MAP, regionální subjekty: SVP Dobřichovice, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet spolupracujících škol 8 

 

 

OPATŘENÍ 3 

 

Přímá podpora ţákům s rizikovým chováním 

Aktivity 

vrstevnické skupiny 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ, subjekty regionu: SVP Dobřichovice 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 

zdroj financování: MAP, regionální subjekty: SVP Dobřichovice, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 1 vrstevnická skupina 

 

Cíl 4 

Vyhotovit výukové, vzdělávací a informační produkty  pro různé cílové skupiny 

 

 

OPATŘENÍ 1 
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Vyhotovení vzdělávacích produktů s inkluzivní tematikou 

 

Aktivity 

 

Vzdělávací materiál: Diferencovaná výuka, Formativní vzdělávání (text + praktické příklady + metodické postupy) 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, školy, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 4 soubory vzdělávacího materiálu  

 

Powerpointové  prezentace Diferencovaná výuka, Formativní vzdělávání  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, školy, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: Soubor metodických materiálů pro pedagogy 

 

 

 

Cíl 5 

Vytvořit regionální plán/koncept podpory inkluzivního vzdělávání (vzdělávání v duchu rovných příleţitostí) opřený o spolupracující síť 

aktérů různých subjektů regionu 

 

 

OPATŘENÍ 1 

Podpora spolupráce subjektů regionu 
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Aktivity 

 

Schůzky pracovní skupiny RP 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 8 schůzek pracovní skupiny MG 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 3.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 6 pracovních schůzek 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Nadregionální spolupráce se sousedícími regiony 

 

Aktivity 

 

Spolupráce a výměna zkušeností se sousedícími regiony 
aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000 Kč 
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zdroj financování: MAP  

indikátor/výstupy: navázání spolupráce s jedním partnerským projektem MAP 

 

       

OPATŘENÍ 3 

 

Plánování na školách 

 

Aktivity 

 

Zjištění potřeb pedagogů pro inkluzivní vzdělávání; zpracování výstupů 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 15.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: dokument MAP 

 

 

Cíl 6 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci inkluzivního vzdělávání 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Učební pomůcky a vybavení škol odbornou literaturou 

 

Aktivity 

 

Vybavení škol učebními pomůckami pro diferenciaci výuky 
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aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: rozpočty škol, regionální subjekty: dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 2 soubory pomůcek pro diferenciaci výuky 

 

Dopomoc školám s výběrem a nákupem odborné literatury 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ,  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: soubor doporučené odborné literatury, 4 školy vybavené odbornou literaturou 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Bezbariérovost 

 

Aktivity 

 

Vytvoření bezbariérového prostředí na školách 

spolupráce škol: ano 

realizátor: ZŠ a MŠ v území MAP, obce 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 2.000.000 Kč 

zdroj financování: IROP, rozpočty obcí 

indikátor/výstupy: 1 ZŠ 
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III. PRIORITNÍ OBLAST – LEADERSHIP, KVALITNÍ ŠKOLA 

CÍLE 

1. Zvyšovat kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti leadershipu, vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků 

vzdělávání na školách 

2. Informační a osvětovou činností zvyšovat povědomí nepedagogické veřejnosti o aktuálních současných vzdělávacích trendech u 

nás a ve světě 

3. Podpořit spolupráci subjektů regionu za účelem zvýšení úrovně vzdělávání v území 

4. Aktivně se zapojit do přípravy, ověřování a zavádění národních vzdělávacích koncepcí (RVP PV, RVP ZV, Střední článek ve 

vzdělávání) 

 

 

Cíl 1 

Zvyšovat kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti leadershipu, vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků vzdělávání na 

školách 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol, sdílení zkušeností 

 

Aktivity 

 

Organizování týmových vzdělávacích dílen a seminářů 

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ:  

časový harmonogram: 2023 
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předpokládané náklady: 6.000 Kč 

zdroj financování: rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 2 

 

Zprostředkování sdílení zkušeností mezi vedoucími pracovníky škol  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ:  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 8.000 Kč 

zdroj financování: MAP, rozpočty škol  

indikátor/výstupy: 4 setkání 

 

 

Cíl 2 

Informační a osvětovou činností zvýšit povědomí pedag. a nepedag. veřejnosti o aktuálních současných vzdělávacích trendech u nás a ve 

světě 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Osvětová činnost 

 

Aktivity 

 

Vyhotovení informačních a vzdělávacích materiálů 

aktivita spolupráce: ne 

realizátor: MAP, partneři  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 
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zdroj financování: MAP, partneři, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: informační a vzdělávací produkty 2 

 

příspěvky do tištěných a internetových médií, sociální médium 

spolupráce škol: ne 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 16.000 Kč  

zdroj financování: MAP 

indikátor/výstupy: 4 články ke kvalitě vzdělávání, vedení FB profilu, sdílení kvalitního obsahu 

 

 

 

Cíl 3 

Podpořit spolupráci subjektů regionu za účelem zvýšení úrovně vzdělávání v území 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Pracovní a neformální setkávání 

 

Aktivity 

 

Setkání regionálního partnerství  

aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, zástupce obcí a dalších subjektů působících ve vzdělávání  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 4.000 Kč 

zdroj financování: MAP  

indikátor/výstupy: 2 setkání   
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Cíl 4 

Aktivně se zapojit do přípravy, ověřování a zavádění národních vzdělávacích koncepcí (RVP PV, RVP ZV, Střední článek ve vzdělávání) 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Zapojení se do přípravy a ověřování oblastních a národních koncepčních modelů a programů 

 

Aktivity 

 

Účast zástupců regionu na okresních a národních pracovních setkáních 

 

Připomínkování dokumentů  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 2, ZŠ a MŠ v území  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 3.000 Kč 

zdroj financování: MAP 

indikátor/výstupy: 6 pracovních setkání 
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IV. PRIORITNÍ OBLAST- ZELENÁ NEJEN PRO KLUKY 

 

IV/A- POLYTECHNIKA, ŘEMESLNÁ A MANUÁLNÍ ZRUČNOST (KREATIVITA) 

 

CÍLE  

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj kreativity, polytechniky, 

řemeslné a manuální zručnosti dětí a ţáků 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací 

ICT 

3. Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory kreativity a řemeslné zručnosti dětí a ţáků opřený o spolupráci subjektů 

regionu 

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

 

Cíl 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj kreativity, polytechniky, řemeslné a 

manuální zručnosti dětí a ţáků 

OPATŘENÍ 1 

 

Organizování vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností 

 

Aktivity 
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Organizování dostupného týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky, sdílení zkušeností 
aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 50.000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 10 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka, samostudium odborné literatury a 

praktických ukázek z výuky  

aktivita spolupráce. ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet aktivit individuálního charakteru 20 

 

 

Cíl 2 

Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací ICT 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vyhotovení, ověření a implementace výukových lekcí na podporu kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností dětí a ţáků 

 

Aktivity 

 

Ve spolupráci pedagogů ZUŠ, pedagogů s aprobací dílny a místních odborníků vyhotovit ukázkové dvouhodinové lekce na podporu 

kreativity a řemeslné zručnosti, ověřit lekce ve výuce a vyhodnotit jejich dopad 
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spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 20 lekcí 

 

 

Cíl 3 

Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností dětí a ţáků 

 opřený o spolupráci subjektů regionu 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Spolupráce subjektů regionu 

 

Aktivity 

 

Schůzky pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupiny Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 6 schůzek pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupina: Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 
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časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: 12 pracovních schůzek pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupina: Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných 

dovedností 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Vyhotovení regionálního konceptu podpory kreativity, manuální a řemeslné zručnosti dětí a ţáků 
 

Aktivity 

 

Vyhotovení modelu Řemeslné dílničky, ověření modelu na školách regionu 
spolupráce škol: ano  

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví 

indikátor/výstupy: 5 škol ověřujících model Řemeslné dílničky  

 

 

Cíl 4 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit   

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vybavení škol výukovým materiálem a pomůckami pro realizace Řemeslných dílniček   
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Aktivity 

 

Vybavení nástroji a spotřebním materiálem pro realizaci aktivit Řemeslné dílničky  

spolupráce škol: ano 

realizátor: realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 6 souborů pomůcek a materiálů 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Zajistit finanční zdroje pro odměny lektorů a spolupracovníků   

 

Aktivity 

 

Sjednat spolupráci na financování lektorů a spolupracovníků Řemeslných dílniček se školami regionu 

Zajistit donátora, případně jiné finanční zdroje 

spolupráce škol: ano 

realizátor: realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ. 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, donátoři, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 6 škol 
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IV/B- EVVO, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 

 

CÍLE  

 

1. Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání v oblasti EVVO a Místně 

zakotveného učení 

2. Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací 

ICT  

3. Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory EVVO včetně Místně zakotveného učení opřený o spolupráci subjektů 

regionu 

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

 

 

Cíl 1 

Zvyšovat úroveň kompetencí pracovníků v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání v oblasti EVVO a Místně zakotveného učení 

OPATŘENÍ 1 

 

Organizování vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností 

 

Aktivity 
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Organizování dostupného týmového vzdělávání pro pedag. pracovníky (asistenty pedagoga), pracovníky knihoven; sdílení zkušeností 
aktivita spolupráce: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 50.000 Kč 

zdroj financování: OP VVV – MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet vzdělávacích aktivit týmového charakteru 10 

 

Organizování individuální podpory: odborné konzultace, ukázkové hodiny, tandemová výuka, samostudium odborné literatury a 

praktických ukázek z výuky  

aktivita spolupráce. ano 

realizátor: MAP, ZŠ a MŠ  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: počet aktivit individuálního charakteru 20 

 

 

Cíl 2 

Ověřovat a zavádět nové výukové postupy a modely opřené o kvalitní výukový materiál včetně pomůcek, programů a aplikací ICT 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vyhotovení, ověření a implementace výukových lekcí na podporu kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností dětí a ţáků 

 

Aktivity 

 

Ve spolupráci pedagogů ZUŠ, pedagogů s aprobací dílny a místních odborníků vyhotovit ukázkové dvouhodinové lekce na podporu 

kreativity a řemeslné zručnosti, ověřit lekce ve výuce a vyhodnotit jejich dopad 
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spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 20 lekcí 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Vyhotovení, ověření a implementace výukových programů na podporu EVVO včetně Místně zakotveného učení 

 

Aktivity 

 

Ve spolupráci s aktivními pedagogy regionu, místními a externími odborníky vyhotovit soubory výukových materiálů pro EVVO a Místně 

zakotveného učení, ověřit v praxi a vyhodnotit jejich dopad na učení dětí a ţáků 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 40.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 4 soubory výukových materiálů  

 

Aktivity 

 

Ověřování aktivit na podporu EVVO včetně Místně zakotveného učení ve školních druţinách 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 
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zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ, dobrovolnictví   

indikátor/výstupy: 4 školy, na kterých se ověřují aktivity EVVO   

 

 

Cíl 3 

Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností dětí a ţáků 

 opřený o spolupráci subjektů regionu 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Spolupráce subjektů regionu 

 

Aktivity 

 

Schůzky pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupiny Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 6 schůzek pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupina: Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných dovedností 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 5.000 Kč 
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zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: 12 pracovních schůzek pracovní skupiny Zelená nejen pro kluky – podskupina: Podpora kreativity, polytechnických a řemeslných 

dovedností 

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Vyhotovení regionálního konceptu podpory kreativity, manuální a řemeslné zručnosti dětí a ţáků 
 

Aktivity 

 

Vyhotovení modelu Řemeslné dílničky, ověření modelu na školách regionu 
spolupráce škol: ano  

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví 

indikátor/výstupy: 5 škol ověřujících model Řemeslné dílničky  

 

 

Cíl 4 

Vyhotovit a ověřit v praxi regionální model podpory EVVO včetně Místně zakotveného učení opřený o spolupráci subjektů regionu 

OPATŘENÍ 1 

 

Spolupráce subjektů regionu 

 

Aktivity 
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Schůzky pracovní skupiny EVVO 

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP  

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP   

indikátor/výstupy: 10 schůzek pracovní skupiny EVVO 

 

Další pracovní setkání zástupců subjektů regionu, dvoustranná jednání  

spolupráce škol: ano 

realizátor: MAP 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP 3  

indikátor/výstupy: 20 dvoustranných pracovních schůzek  

 

 

OPATŘENÍ 2 

 

Vyhotovení regionálního konceptu podpory EVVO a Místně zakotveného učení  

 

Aktivity 

 

Vyhotovení regionálního modelu EVVO 

spolupráce škol: ano  

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, obecní knihovny 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví 

indikátor/výstupy: 5 škol ověřujících model EVVO  
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Vyhotovení inspiromatu pro Místně zakotvené učení 

spolupráce škol: ano  

realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, obecní knihovny 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 10.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, dobrovolnictví 

indikátor/výstupy: soubor 25 praktických ukázek z výuky EVVO  

 

 

 

Cíl 5 

Zabezpečit materiálně technické zázemí pro realizaci opatření a aktivit programu Zelená nejen pro kluky 

 

 

OPATŘENÍ 1 

 

Vybavení škol výukovým materiálem pro realizace programů Zelená nejen pro kluky   

 

Aktivity  

 

Vybavení škol výukovým materiálem pro realizaci programů EVVO 

spolupráce škol: ano 

realizátor: realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, obecní knihovny. 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: indikátor/výstupy: 4 soubory pomůcek a materiálů 

 

Vybavení nástroji a spotřebním materiálem pro realizaci aktivit Řemeslné dílničky  

spolupráce škol: ano 
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realizátor: realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, obecní knihovny. 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 30.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 6 souborů pomůcek a materiálů 

 

Vybavení škol výukovým materiálem pro didaktické vycházky školních druţin 

spolupráce škol: ano 

realizátor: realizátor: MAP, partneři, ZŠ a MŠ, obecní knihovny. 

časový harmonogram: 2023 

předpokládané náklady: 20.000 Kč 

zdroj financování: MAP, partneři, rozpočty škol, dobrovolnictví  

indikátor/výstupy: 5 souborů pomůcek a materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální verzi platnou ke dni 28. 5. 2020 ………………………………………………………………….. 

V Petrovicích dne 28. 5. 2020 
Podpis předsedy Řídícího výbory MAP 

Petr Halada 

   


