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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, enviromentálního 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 2022 - 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 2022 

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 či dle aktuálnosti 
tématu a dostupnosti lektora: 

 Logopedie pro učitele MŠ a Asistenty pedagoga 

 Pokusy do škol pro učitele přírodovědných předmětů 

 Semináře pro asistenty pedagoga - Vývojové poruchy řeči a 
jejich náprava, Mentální postižení – práce AP s dítětem, 
Pomůcky a jejich využití, metody práce, PAS, ADHD , Vývojové 
poruchy u dětí   

 Semináře pro pedagogy MŠ – Příběhy a diagnostika, Rozcvičky, 

ADHD, Asperger, poruchy chování, opoziční vzdorovité chování  

 Hudební činnosti v příbězích 

 Supervize ve školství 

 a další dle zájmu 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje všechny školy v území 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

10 000,- až 15 000,- 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. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje všechny školy v území 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 
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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.  Pro 
děti budou zajištěny vzdělávací programy z této oblasti dle zájmu škol 
(např. představení ÚDiF). 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje všechny základní školy v území, SVČ 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

5 000 Kč 

Indikátor 
Počet uspořádaných setkání 
Počet zapojených ZŠ 

Název aktivity Podpora rozvoje digitálních kompetencí v ZŠ 

Popis výstupu 

S ohledem na změny v RVP ZP, které se týkají digitálních kompetencí a 
potřeby podpory jejich rozvoje ve školách, budou realizovány v rámci 
MAP tyto aktivity: 

 Cyklus seminářů pro pedagogy I. a II. stupně (22 hodin) 

 Individuální konzultace k ŠVP a zapracování podpory digitálních 
kompetencí dle RVP ZP 

 Projektové dny pro žáky zaměřené na rozvoj digitálních 
kompetencí 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje ZŠ (žáci, ředitelé, pedagogové) na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP, SmartEdu 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

150 000 Kč 

Indikátor 
Počet zapojených ZŠ 
Počet proběhlých PD a konzultací 
Počet zapojených pedagogů 

Název aktivity Logopedický screening v MŠ 

Popis výstupu 

Aktivita probíhá již třetím rokem a bude nadále pokračovat. Zajištění 
pravidelné návštěvy logopeda (PhDr. Štochlové) v MŠ a to dle potřeby 
1-2x ročně, který provede logopedický screening dětí, následně 
vyhotoví doporučení pro jejich rodiče a poskytne pedagogům MŠ 
konzultace k možným aktivitám v oblasti logopedie. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje MŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 
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Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

25 000 Kč 

Indikátor Realizace screeningu, počet zapojených MŠ 

Název aktivity Podpora při diagnostice dětí v MŠ 

Popis výstupu 
Vzdělávání pedagogů zapojených MŠ k diagnostice dětí s využitím sady 
pomůcek pro komplexní diagnostiku (zrakové a sluchové vnímání, 
paměť, motorika, řeč, matematické představy, vnímání času a prostoru)  

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje MŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

20 000  

Indikátor počet zapojených MŠ 

Název aktivity Podpora čtenářské gramotnosti – Literární dílny 

Popis výstupu 

Ve spolupráci se spisovatelkou Petrou Braunovou, budou probíhat ve 
školách literární dílny. Jedná se o celodenní projektový den pro žáky jak 
I., tak i II. stupně,  v rámci kterého si prakticky vyzkouší společně napsat 
povídku, vystavět příběh. Zjistí, co vše obnáší napsat knihu a kdo se na 
ní podílí, než je možné ji koupit. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje ZŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

40 000 Kč 

Indikátor Počet proběhlých literárních dílen 

Název aktivity Podpora čtenářské gramotnosti – půjčovna sad knih pro školy 

Popis výstupu 
Jsou zakoupeny sady knih, které si budou školy nadále půjčovat. 
Konkrétní tituly budou vybrány dle zájmu škol.  

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje ZŠ na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

35 000,- Kč 

Indikátor Počet zapojených ZŠ, počet sad knih 

Název aktivity Zdravověda a první pomoc 

Popis výstupu 
Praktický program realizovaný ve spolupráci s DDM Klatovy zaměřený 
první pomoc, zdravovědu a chování se v krizových situacích (praktické 
ukázky a nácviky, poskytování zdravotnických informací) dle věku dětí. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje Školy na území SO ORP Klatovy, DDM Klatovy 
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Realizátor Realizační tým MAP, DDM Klatovy 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

30 000,- Kč 

Indikátor Počet zapojených škol 

Název aktivity 
Podpora rozvoje rovných příležitostí – konzultace se školním 
psychologem 

Popis výstupu 

S ohledem na to, že ne každá škola má vlastního školního psychologa, 
ale většina z nich by v určitých situacích uvítala konzultaci 
s psychologem, je ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Štefflovou 
zajištěna pro školy možnost konzultovat individuálně dle potřeby 
konkrétní problémy, situace. Konzultační hodiny budou stanoveny na 
jeden den v měsíci. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje Školy na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

30 000,- Kč 

Indikátor počet konzultací 

Název aktivity Průvodce po Klatovech pro žáky ZŠ 

Popis výstupu 

Přiblížení lokální historie, způsobu života v různých historických 
obdobích, tradic a řemeslných dovedností na Klatovsku prostřednictvím 
komentované vycházky po Klatovech. Bude realizováno ve spolupráci 
s Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech. Aktivita již probíhá 2 roky a bude 
pro zájem pokračovat. 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje Školy na území SO ORP Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

25 000,- Kč 

Indikátor počet realizovaných vycházek, počet zapojených škol 

Název aktivity Regionální historie Klatovska 

Popis výstupu 

Přiblížení historie regionu prostřednictvím přednášky a praktických 
ukázek zbraní, oděvů, předmětů denní potřeby s lektorem L. Markem. 
Po tématech Středověk a Husité na Klatovsku se zaměří na novodobější 
historii.  

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje Školy na území SO ORP Klatovy, L. Marek 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

50 000,- Kč 

Indikátor počet zapojených škol, počet projektových dnů 
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Název aktivity Setkávání a vzdělávací semináře pro rodiče 

Popis výstupu 

Vzdělávací semináře s odborníky a setkávání se s rodiči předškolních a 
školních dětí nad různými aktuálními tématy  (prevence patologických 
jevů, vývoj a kompetence dětí určitého věku, komunikace..) 
Série seminářů zaměřených na výchovu (Montessori výchova…) 

Časový plán 2022 

Kdo spolupracuje Školy na území SO ORP Klatovy 

Realizátor Realizační tým MAP, MŠ Kubuki 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

5 000,- Kč / setkání 

Indikátor počet jednorázových akcí 

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 2022 

Kdo spolupracuje Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty 

Realizátor Realizační tým MAP 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

Odhad finančních 
nákladů 

20 000,- Kč 

Indikátor počet pracovních skupin, počet setkání 

 


