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PŘEHLED PRIORIT A CÍLŮ STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 

Priorita č. 1  
Dostupná moderní infrastruktura a vybavení pro 
předškolní, základní, zájmové a volnočasové vzdělávání  

1.1. Výstavba a rekonstrukce objektů škol, školských zařízení a objektů pro zájmové a volnočasové 
vzdělávání  

1.2. Zajištění kvalitního vybavení pro vzdělávání 
1.3. Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře  
1.4. Vytváření bezpečného a motivujícího okolí vzdělávacích zařízení  

 

Priorita č. 2  Podpora kvalitního a motivujícího společného vzdělávání 

2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků 
volnočasových organizací 

2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti kvalitního vzdělávání dětí a žáků  
2.3. Podpora přírodovědného, environmentálního a polytechnického vzdělávání dětí a žáků 
2.4. Podpora aktivit pro rozvoj iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových 

kompetencí pro život dětí a žáků 
2.5. Podpora aktivit posilujících zájem dětí a žáků o region 

 

Priorita č. 3 Podpora a rozvoj spolupráce v území 

3.1. Posilování vzájemné spolupráce a informovanosti škol, zájmových a volnočasových organizací 
3.2. Rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností  
3.3. Podpora spolupráce mezi subjekty působícími ve vzdělávání, obcemi a podnikatelskými 

subjekty 
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2023 - PŘEHLED AKTIVIT  

 

Název aktivity Individuální konzultace MŠ a ZŠ projektů Šablon 

Popis výstupu Bezplatné konzultace a asistence při administraci projektů Šablon pro 
zájemce ze ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ 

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ v území 

Realizátor MAS Ekoregion Úhlava, MAS Pošumaví 

Zdroje financování Projekt SCLLD MAS Ekoregion Úhlava, MAS Pošumaví 
Odhad finančních 

nákladů 10 000,- až 15 000,- Kč dle počtu zájemců (v rámci realizace SCLLD) 

Indikátor Počet konzultací 

Název aktivity Semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky z území 

Popis výstupu 
Semináře tematicky zaměřené dle poptávky pedagogů, vedení škol či 
dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora. 

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje všechny školy v území 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Finanční prostředky ZŠ, MŠ, obcí, šablony OP JAK 

Odhad finančních 
nákladů 

5 000 -10 000,- Kč na seminář dle nákladů na lektora, nájmu, počtu 
účastníků, materiálů apod. 

Indikátor Počet uspořádaných seminářů 

Název aktivity 
Setkávání k výměně zkušeností a spolupráci v oblasti kvalitního 
vzdělávání dětí a žáků  

Popis výstupu 
Setkání pedagogických pracovníků k tématům a praktickým postupům 
při vzdělávání dětí a žáků. Vzájemné sdílení praktických zkušeností. 

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje všechny školy v území 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Šablony OP JAK, ZŠ, MŠ 

Odhad finančních 
nákladů 

5 000,- Kč až 10 000,- Kč dle počtu účastníků, přípravy materiálů apod. 

Indikátor Počet uspořádaných setkání 

Název aktivity 
Podpora matematické gramotnosti, přírodovědného a 
polytechnického vzdělávání – půjčovna sad pomůcek  pro ZŠ 

Popis výstupu 
Půjčovna knih a pomůcek pro ZŠ. Pomůcky vybrané ve spolupráci se 
školami, byly zakoupeny a jsou dle potřeby zapůjčovány do škol.   

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje všechny základní školy v území, SVČ 

Realizátor Realizační tým MAP 
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Zdroje financování Bez zvýšených nároků na rozpočet, koordinace v rámci rozpočtu MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

- 

Indikátor Počet zapojených ZŠ 

Název aktivity Logopedický screening v MŠ 

Popis výstupu 

Aktivita probíhá již třetím rokem a bude snahou v ní nadále pokračovat. 
Zajištění pravidelné návštěvy logopeda (PhDr. Štochlové) v MŠ (dle 
potřeby školy), který provede logopedický screening dětí, následně 
vyhotoví doporučení pro jejich rodiče a poskytne pedagogům MŠ 
konzultace k možným aktivitám v oblasti logopedie. 

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje MŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování MŠ, rodiče dětí 

Odhad finančních 
nákladů 

20 000 Kč 

Indikátor Realizace screeningu, počet zapojených MŠ 

Název aktivity Podpora čtenářské gramotnosti – půjčovna sad knih pro školy 

Popis výstupu Jsou zakoupeny sady knih, které si budou školy nadále půjčovat.  

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje ZŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Bez zvýšených nároků na rozpočet, koordinace v rámci rozpočtu MAP III 

Odhad finančních 
nákladů 

- 

Indikátor Počet zapojených ZŠ, počet sad knih 

Název aktivity Pracovní skupiny 

Popis výstupu 

Pravidelná setkání pracovních skupin nad tématy dle jejich zaměření. 
V rámci projektu MAP jsou ustanoveny tyto pracovní skupiny: 

 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti 

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 Pracovní skupina pro financování 

Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP III 

Odhad finančních 
nákladů 

20 000,- Kč 

Indikátor počet pracovních skupin, počet setkání 

Název aktivity Evaluace projektu MAP Klatovy 

Popis výstupu 
Vyhodnocení celé realizace projektů MAP v SO ORP Klatovy včetně 
vyhodnocení realizace implementačních aktivit a jejich dopadů na 
rozvoj a podporu vzdělávání v území. 
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Časový plán 2023 

Kdo spolupracuje Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty 

Realizátor Realizační tým MAP, externí evaluátor 

Zdroje financování Rozpočet MAP III 

Odhad finančních 
nákladů 

90 000,- Kč 

Indikátor Počet rozhovorů, počet zapojených subjektů do evaluace 

 


