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 1 Základní informace   

 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko 

Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000413 

Realizátor MAS Blatensko, o.p.s. 

Území území MAS Blatenska   

obce : Blatná, Bělčice, Bezdědovice, Bratronice, Březí, Buzice, 

Čečelovice, Doubravice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum, Chobot, 

Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Mečichov, 

Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, 

Třebohostice, Uzenice, Uzeničky, Velká Turná, Záboří 

Období realizace duben 2016 – listopad 2017 

Finanční podpora Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání     

(podíl EU – 85 %, podíle ze státního rozpočtu – 15 %)  

Cíl Cílem místního akčního plánování (MAP) je zvýšit kvalitu formálního, 

neformálního a zájmového vzdělávání tím, že bude podporována 

spolupráce zřizovatelů, základních škol, předškolních a školských 

zařízení a ostatních aktérů působících na území MAS Blatensko ve 

vzdělávání. Zpracováním dokumentu MAP dojde ke sjednocení vize 

rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. 

Platnost plánu Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání 

Blatensko – do roku 2023 

Roční akční plán na rok 2018 

Schválení plánu Schválil řídící výbor MAP Blatensko 20. listopadu 2017 

 

 

Tento dokument je zpracován v souladu se strategickými dokumenty MŠMT uvedenými 

v příloze výzvy Postupy MAP. 
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2 Co je to MAP, význam a cíle   

 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního              

a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního         

a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá 

území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP. 

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 

podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

problémů a potřeb. Tato spolupráce vede k: 

- systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

- sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 

- podpoře škol  a rozvoji potenciálu každého žáka, 

- dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 

- zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 

 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklé partnerství pomáhá zkvalitňovat 

vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také v dalších oblastech 

podpory vzdělávání dětí a mládeže. 

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací 

politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti 

reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.   

 

Výstupem místního akčního plánování je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. 

Strategicky rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit zahrnutých v ročním akčním 

plánu. V nich se navrhují konkrétní  řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 

 

Partnerství pro přípravu MAP je rovnoprávné a vytváří prostor a podporu pro přípravu 

společných projektů  partnerů v území.  
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 3 Vymezení území MAP 

 

MAS Blatensko se nachází na území Jihočeského kraje. Území MAS Blatenska sdružuje 32 

obcí v severozápadní části okresu Strakonice v Jihočeském kraji. Na západě mikroregionu 

sousedí s okresy Plzeň jih a částečně i Klatovy v Plzeňském kraji, na severovýchodě s obcemi 

okresu Příbram ve Středočeském kraji a na východě s obcemi s okresu Písek. Z celkového 

počtu obcí spadá většina (26) do správního obvodu s pověřeným obecním úřadem Blatná, 6 

obcí pod ORP Strakonice. Území MAS Blatensko je shodné s územím Mikroregionu 

Blatensko. Má rozlohu 34 232 ha a  žije zde 16 tis. obyvatel. Vnitřní vztahy daného území 

jsou podmíněny komplexem vazeb vyplývajících z historického vývoje   a současného 

fungování sociálně ekonomické sféry a uspořádání vzájemných vztahů, které jsou i odrazem 

dopravní, technické a sociální infrastruktury. Sledované území tvoří relativně homogenní, 

uzavřený celek. Proto nebylo pro MAP zvoleno území správního obvodu ORP Blatná, ale 

území MAS Blatensko (zahrnuje celé území ORP Blatensko a část území ORP Strakonice). 

V území MAS Blatensko se nachází 7 mateřských škol a 7 základních škol. Je zde i speciální 

základní škola a základní umělecká škol.  

 
Mapa území MAS Blatenska 
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4 Partnerství a proces MAP 

  

Příprava a tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Blatenska proběhla metodou 

komunitního plánování. Tato metoda umožňuje, aby se lidé mohli svobodně účastnit 

rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná usnesení zodpovědných 

orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované kroky a řešení co nejlépe 

využívaly dostupné zdroje. Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Blatenska 

proběhla se zapojením zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to 

zapojením do činnosti Řídícího výboru, pracovních skupin a vzdělávacích akcí. 

Po vyrozumění o schválení žádosti o podporu ze strany MŠMT začaly přípravné práce na 

tvorbě MAP, oslovování aktérů ve vzdělávání i veřejnosti a podpora jejich zapojení do 

procesu tvorby MAP.  Pro informování byly využity zpravodaj Svazku obcí Blatenska, 

webové stránky MAS Blatensko, o.p.s. atd. Na základě oslovení všech aktérů ve vzdělávání 

včetně organizací neformálního a zájmového vzdělávání byl sestaven řídící výbor, který je 

tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAS Blatensko. 

Po zmapování stavu vzdělávání na území MAS Blatenska a v návaznosti na platné strategické 

dokumenty (místní, krajské, národní), dotazníkové šetření MŠMT, SWOT analýzu, výstupy 

z diskuzí v pracovních skupinách a řídícím výboru došlo ke shodě na prioritách a cílech 

rozvoje vzdělávání. Byl zpracován Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje 

vzdělávání Blatensko, který byl projednán a schválen řídícím výborem v červnu 2016.   

Další období bylo zaměřeno na dopracování analytické části MAP a na přípravu Ročního 

akčního plánu na rok 2018. Záměry (aktivity) akčního plánu vznikaly na jednáních 

pracovních skupin, které se postupně věnovaly jednotlivým opatřením dle Postupů MAP.  

Po celou dobu realizace projektu probíhalo budování znalostních kapacit. Vzdělávací 

semináře byly realizovány formou společného vzdělávání a jejich obsahem bylo nejenom 

předávání odborných informací, ale i sdílené zkušeností pracovníků škol.  

Významnou aktivitou byla také evaluace projektu. Postupně byla vyhodnocována úspěšnost  

budování místního partnerství a úspěšnost dopadů výsledků plánování. Evaluaci prováděl 

realizační tým projektu podle metodiky vydané řídícím orgánem OP VVV.   

Všichni partneři i veřejnost byli průběžně informováni o aktuálním dění v projektu a jeho 

výstupech. Účastníci plánování se ke spolupráci přihlásili podpisem Dohody o vzájemné 

spolupráci MAP Blatenska. Potvrdili tak zájem na udržení místního partnerství a procesu 

plánování v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území MAS Blatenska. 
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Přehled hlavních akcí MAP Blatensko 

 

TERMÍN  AKCE 

 

1. 4. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

12. 4. 2016    Jednání realizačního týmu MAP 

20. 4. 2016     Jednání pracovní skupiny Zřizovatelé 

21. 4. 2016     Vzdělávací seminář: Dítě s potřebou podpůrných opatření 

v MŠ 

27. 4. 2016    Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

28. 4. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

6. 5. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

9. 5. 2016    Jednání Řídícího výboru 

12. 5. 2016     Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

18. 5. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

26. 5. 2016     Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

26. 5. 2016     Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové 

vzdělávání 

2. 6. 2016   Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

6. 6. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

20. 6. 2016    Jednání realizačního týmu MAP 

21. 6. 2016     Jednání Řídícího výboru 

23. 6. 2016     Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

28. 6. 2016     Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové 

vzdělávání 

29. 6. 2016     Vzdělávací seminář: Poskytování první pomoci dětem a 

dospělým osobám pro pedagogické a nepedagogické 

pracovníky ZŠ 

8. 7. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

28. 7. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

8. 8. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

25. 8. 2016   Jednání realizačního týmu MAP 

31. 8. 2016     Vzdělávací seminář: Jak vzbudit zájem žáků o učení aneb 

Tvořivost učitelů mění podobu českých škol 

2. 9. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

22. 9. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

22. 9. 2016     Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

10. 10. 2016    Jednání realizačního týmu MAP 
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13. 10. 2016   Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

13. 10. 2016    Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové 

vzdělávání 

20. 10. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

20. 10. 2016     Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

1. 11. 2016     Jednání pracovní skupiny Zřizovatelé 

16. 11. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

29. 11. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

29. 11. 2016    Jednání Řídícího výboru MAP 

30. 11. 2016    Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

7. 12. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

15. 12. 2016     Jednání realizačního týmu MAP 

3. 1.2017     Jednání realizačního týmu MAP 

31. 1. 2017     Jednání realizačního týmu MAP 

2. 2. 2017   Vzdělávací seminář: Hodnocení žáků a specifičnost 

hodnocení u žáků se SPU, SPCH 

2. 2. 2017     Jednání realizačního týmu MAP 

23. 2. 2017     Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

23. 2. 2017     Jednání realizačního týmu MAP 

6. 3. 2017    Jednání realizačního týmu MAP 

15. 3. 2017 

15. 3. 2017 

  Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

23. 3. 2017   Jednání realizačního týmu MAP 

27. 3. 2017   Vzdělávací seminář: Inkluze v MŠ 

5. 4. 2017 

19. 4. 2017 

  Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

 19. 4. 2017   Jednání realizačního týmu MAP 

3. 5. 2017     Jednání realizačního týmu MAP 

3. 5. 2017    Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

31. 5. 2017 

31. 5. 2017 

   15. 6. 2017 

 

 

  

 Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

Jednání realizačního týmu MAP 

   15. 6. 2017 

15. 6. 2017  

   Jednání pracovní skupiny  ředitelé ZŠ 

Jednání Řídícího výboru MAP 

26. 6. 2017     Vzdělávací seminář: Kariérní řád 

30. 6. 2017    Jednání realizačního týmu MAP 

13. 7. 2017    Jednání realizačního týmu MAP 
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14. 8. 2017 

21. 8. 2017 

5. 9. 2017 

 

6. 9. 2017 

6. 9. 2017 

13. 9. 2017  

19. 9. 2017 

19. 9. 2017 

20. 9. 2017 

4. 10. 2017 

6. 10. 2017 

11. 10. 2017 

17. 10. 2017 

17. 10. 2017 

23. 10. 2017 

 

25. 10. 2017 

30. 10. 2017 

31. 10. 2017 

31. 10. 2017 

13. 11. 2017 

20. 11. 2017 

24. 11. 2017 

29. 11. 2017 

  Jednání řídícího výboru MAP 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové 

vzdělávání 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

Vzdělávací seminář: Česká školní inspekce 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové 

vzdělávaní 

Vzdělávací seminář: Škola pro demokracii 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny ředitelé MŠ 

Jednání pracovní skupiny ředitelé ZŠ 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání Řídícího výboru MAP 

Jednání realizačního týmu MAP 

Jednání pracovní skupiny zřizovatelé 
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5 Organizační struktura v procesu MAP 

 

 

 

Řídící výbor 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. 

Řídící výbor je především platformou:  

 kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území 

(na základě reprezentativního zastoupení), 

  která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci MAP, 

 která zprostředkovává přenos informací v území, 

  která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 
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Seznam členů Řídícího výboru 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Vladimíra Tomanová Ředitelka MAS Blatensko, 

o.p.s. 

Člen - zástupce realizátora 

projektu MAP 

Mgr. Lucie Jarkovská / 

Ing. Martin Kolář 

Jihočeský kraj člen – zástupce KAP 

Mgr. Vítězslava Baborová / 

RNDr. Jana Krejsová 

Jihočeský kraj Člen – zástupce kraje 

Bc. Kateřina Malečková Starostka města Blatná Předsedkyně – zástupce 

zřizovatelů škol 

Mgr. Jan Vlažný ZŠ Radomyšl Člen – zástupce škol 

Luboš Srb Ředitel Domu dětí a mládeže 

Blatná 

Člen – zástupce organizací 

neformálního a zájmového 

vzdělávání 

Martin Škanta Ředitel Základní umělecké 

školy Blatná 

Člen – zástupce základní 

umělecké školy 

Adam Voračka ZŠ T. G. Masaryka – školská 

rada 

Člen – zástupce rodičů 

Ing. Eva Linhartová Odbor finanční a školství 

MěÚ Blatná 

Člen  

 

 

 

Pracovní skupiny 

 V rámci organizační struktury fungují čtyři pracovní skupiny. Pracovní skupiny se schází na 

pravidelných jednáních  a aktivně se podílí na stanovení cílů  a aktivit MAP. 

 

Seznam členů Pracovní skupiny Zřizovatelé 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Bc. Kateřina Malečková Starostka Město Blatná Člen – zástupce zřizovatelů škol 

Stanislava Mašková Starostka Obce Lnáře Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Pavel Vejšický Starosta Město Bělčice Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Ing. Jiří Rod Starosta Město Sedlice Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Ing. Václav Kurz Starosta Obec Záboří Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Ing. Luboš Peterka Starosta Městys Radomyšl Člen  - zástupce zřizovatelů škol 
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Seznam členů pracovní skupiny ředitelé MŠ 
 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Přerostová Vladimíra Ředitelka MŠ Šilhova, 

Blatná 

Člen – zástupce MŠ 

Havlenová Věra Ředitelka MŠ Vrchlického, 

Blatná 

Člen – zástupce MŠ 

Alena Mašková Vedoucí učitelka MŠ Lnáře Člen - zástupce MŠ 

Martina Hovorková / 

Jaroslava Princová 

Vedoucí učitelka MŠ Bělčice Člen - zástupce MŠ 

Jana Hálová Vedoucí učitelka MŠ Sedlice Člen – zástupce MŠ 

Martina Řandová Učitelka MŠ Záboří Člen – zástupce MŠ 

Bc. Renáta Škodová Ředitelka MŠ Radomyšl Člen – zástupce MŠ 

Jaroslava Princová / 

Mgr. Bc. Hana Stošková 

Vedoucí učitelka MŠ 

Vrchlického - Husovy sady, 

Blatná 

Člen – zástupce MŠ 

 

Seznam členů pracovní skupiny ředitelé ZŠ 
 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Mgr. Marie Šampalíková / 

Mgr. Zdenka Voříšková 

Ředitelka ZŠ T. G. 

Masaryka, Blatná 

Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Jana Krapsová Ředitelka ZŠ J. A. 

Komenského, Blatná 

Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Václav Špatný / 

Mgr. Michal Gutwirth 

Ředitel ZŠ a MŠ Záboří  Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Marek Charvát Ředitel ZŠ a MŠ Sedlice Člen – zástupce ZŠ 

Antonín Holub Ředitel ZŠ a MŠ Záboří Člen - zástupce ZŠ 

Mgr. Jitka Venclová Ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Jiří Pešl Ředitel ZŠ Radomyšl Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Jan Vlažný Zástupce ředitele ZŠ 

Radomyšl 

Člen . zástupce ZŠ 

 

Seznam členů pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Martin Škanta Ředitel ZUŠ Blatná Člen – zástupce NZV 

Luboš Srb Ředitel DDM Blatná Člen  - zástupce NZV 

Martin Klajn, Dis. Vedoucí zařízení NZDM 

Station 17 Prevent 

Člen  - zástupce NZV 

Berenika Políčková / 

Edvard Oberfalcer 

Ředitel centra kultury a 

vzdělávání Blatná 

Člen  - zástupce NZV 
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Realizační tým  

Za účelem realizace projektu je vytvořen tým, který má odpovědnost za plnění aktivit 

projektu v souladu s žádostí o podporu a jeho výstupy. Realizační tým zabezpečuje činnost 

řídícího výboru a pracovních skupin. Realizační tým vede projektový manažer. 

Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:  

 zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru 

MAP pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území,  

 monitorovat průběh realizace MAP,  

 zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci 

MAP,  

 zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v 

rámci organizační struktury MAP zřízeny,  

 pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP. 

Realizační tým se schází na pravidelných schůzkách dle potřeby. Jednání svolává manažerka 

projektu.   

 

Seznam členů realizačního týmu 

Jméno a příjmení Role 

Vladimíra Kozáková Projektový manažer a  manažer klíčových aktivit 

Mgr. Ludmila Kolářová Metodik plánování, facilitátor 

Ilona Mašková Odborný poradce v oblasti zapojování veřejnosti 

Vladimíra Tomanová Zpracovatel analýz 

 

 

Způsob komunikace v rámci organizačního schématu 

 přímá osobní komunikace v rámci jednání řídícího výboru a pracovních skupin 

 přímá osobní komunikace v rámci běžné spolupráce v realizačním týmu a mezi členy 

týmu, členy řídícího výboru a členy pracovních skupin navzájem 

 telefonická komunikace 

 e – mailová komunikace 
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6 Popis analytické části 

 

Analýza byla jedním z hlavních podkladů pro zpracování strategického rámce a ročního 

akčního plánu.  

  

V rámci analýzy území byly provedeny tyto postupné kroky: 

- analýza vnitřního prostředí, charakteristika území, 

- vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy -  potřeby a plány aktivit, 

- zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti, 

- metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání, 

- vymezení problémových oblastí a klíčových problémů, 

- zkompletování analytické části, projednání  

- rozeslání analytické části k připomínkování, 

- projednání analytické části MAP v řídícím výboru. 

 

Hlavní kapitoly analytické části MAP: 

1 Obecná část analýzy (základní informace o řešeném území, obyvatelstvo, doprava, 

charakteristika školství v řešeném území, charakteristika jednotlivých školských zařízení)   

2 Analýza strategických dokumentů v oblasti vzdělávání (strategie na národní úrovni, 

strategie na krajské úrovni, strategie na území MAS Blatenska, strategie města Blatná)   

3   Hospodaření ZŠ a MŠ  

4 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT (výsledky dotazníkového šetření potřeb 

mateřských škol, výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol)  

5 Předškolní vzdělávání  

6 Základní vzdělávání  

7 Charakteristika zájmového a neformálního vzdělávání  

8 Sociální situace v řešeném území (sociálně patologické jevy, sociální služby v území MAS 

Blatensko, další služby zaměřené na děti a rodiče v území MAS Blatensko) 

9 Specifická část analýzy a východiska (vymezení prioritních oblastí a cílů rozvoje 

vzdělávání, SWOT-3 analýzy zaměřené na jednotlivé priority a SWOT-3 analýzy k jednotlivým 

opatřením MAP). 

 

Analytická část MAP má rozsah 61 stran a tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.  

Je veřejně dostupná na www.blatensko.cz/mas 

http://www.blatensko.cz/mas
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7 Strategická část MAP Blatensko 

 

7.1 Strategický rámec 

 

Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na Blatensku je jasná 

formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné 

podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány. Tím bude dosaženo 

stavu, který heslovitě shrnuje vize. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vize Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro Blatensko je v souladu s vizí 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 

 

 

 

 

  

 

 

 VIZE 
 

 „Šance pro všechny“  
  

Kvalitní vzdělávání na Blatensku funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejné 

příležitosti. Děti a žáci se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení. Vědí, co 

se od nich v oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj. Učitelé jsou 

spokojení, motivovaní a cíleně se rozvíjejí. Pomáhají dětem a žákům k dosažení 

maxima jejich možností. Školy jsou otevřené pro soustavnou spolupráci s vnějším 

světem. Vzdělávání podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám 

společnosti a trhu práce. 
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Přehled priorit a cílů 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území 

Cíl 1.2 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Cíl 1.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 1.4   Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 

 

Cíl 2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území 

Cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Cíl 2.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 2.4   Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 

 

Cíl 3.1 Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání  

Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního  vzdělávání   

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 3.4 Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 
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Opatření prostupující prioritami a cíli 

 

 

 

Povinná opatření 

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 

 

 

Doporučená  

  opatření 

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Kariérové poradenství v základních školách 

 

 

 

Průřezová  

a volitelná 

opatření 

 

 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Investice do rozvoje kapacit základních škol 

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

 

 

Doplněná 

opatření pro  

Blatensko 

 

Zdravý životní styl 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Schopnost řešení krizových situací 

Poradenství a administrativní podpora 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
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7.1.1  Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 1.1 –  Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

 

Systematické posilování sítě mateřských škol a jejich kapacit. Vytváření 

podmínek pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, 

mohlo být přijato do předškolního vzdělávání (bezbariérovost atd.). 

Rozvoj  kapacit mateřských škol a jejich modernizace. 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 
 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol 

zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Cíl a popis cíle 

  

Cíl 1.2 -  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání  v oblastech: 

 

Čtenářská a matematická pregramotnost  

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí   

Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj digitálních kompetencí dětí   

Rozvoj kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí   

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí   

Zdravý životní styl 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Schopnost řešení krizových situací 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 
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nadaných 

 

 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na 
doplněná 
opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 1.3 -  Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

 

Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání formou: 

 

- posílení vzájemné spolupráce mateřských škol 

- posílení spolupráce mateřských škol a rodičů 

- posílení spolupráce mateřských škol a základních škol 

- posílení spolupráce mateřských škol a jejich zřizovatelů 

- posílení spolupráce mateřských škol s neziskovými 

organizacemi,ostatními institucemi a podniky. 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   
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Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků 

 

Vazba na 

doplněná opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 

 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 1.4 -  Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků mateřských škol. Poradenství a administrativní 

servis (právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti 

IT, účetnictví, administrativy, BOZP).  

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Poradenství a administrativní podpora 

 

Předpokládané 

indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 
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7.1.2  Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 

 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 2.1 –  Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající 

potřebám území  

Udržení sítě základních škol s kapacitami odpovídajícími potřebám 

území. Vytváření podmínek pro to, aby každý žák mohl být zařazen do 

hlavního vzdělávacího proudu (bezbariérovost atd.). Rozvoj kapacit 

základních škol a jejich modernizace. 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Investice do rozvoje kapacit základních škol 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 
 

Předpokládané 

indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol 

zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet akcí 

 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

 Cíl 2.2 -  Zvyšování kvality základního vzdělávání 
 

Zvyšování kvality základního vzdělávání, zejména v oblastech: 

Čtenářská a matematická gramotnost   

Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků 

Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj digitálních kompetencí žáků 

Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků 

Zdravý životní styl 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Schopnost řešení krizových situací 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
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Rozvoj kariérového poradenství v základních školách 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 Kariérové poradenství v základních školách 

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

Indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 

 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 2.3 -  Spolupráce aktérů v základním vzdělávání 

Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: 

- posílení vzájemné spolupráce základních škol 

- posílení spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů 

- posílení spolupráce základních škol a rodičů 

- posílení spolupráce základních škol a mateřských škol 

- posílení spolupráce základních škol a středních škol 

- posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, 

ostatními institucemi a podniky. 

- posílení spolupráce se školami ze zahraničí 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 
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 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 Kariérové poradenství v základních školách 

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků  

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 

 

 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 2.4 -  Všeobecná podpora vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků základních škol. Poradenství a administrativní 

servis (právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti 

IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Přenos příkladů dobré praxe. 

Pedagogicko psychologické poradenství. 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Poradenství a administrativní podpora 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 
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7.1.3 Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 

 

Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 3.1 -   Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání 

Udržení dostupnosti zájmového vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování 

kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli 

zapojovat do zájmového vzdělávání (bezbariérovost atd.). Rozvoj 

kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 
 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 
 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 
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Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 3.2 -   Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Udržení dostupnosti neformálního vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování 

kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli  

zapojovat do neformálního vzdělávání (bezbariérovost atd.).  Rozvoj 

kapacit organizací, modernizace budov a vybavení. 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 
 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 
 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 
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Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 3.3 -  Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

 Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: 

- posílení vzájemné spolupráce organizací neformálního a 

zájmového vzdělávání (NZV) 

- posílení spolupráce NZV a mateřských škol   

- posílení spolupráce NZV  a  základních škol   

- posílení spolupráce NZV a rodičů 

- posílení spolupráce NZV a středních škol 

- posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, 

ostatními institucemi a podniky. 

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 
 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 

 Kariérové poradenství v základních školách 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  a žáků 

 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků  

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 
 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Zdravý životní styl 

 Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

 Schopnost řešení krizových situací 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 
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Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  

 

Cíl a popis cíle 

 

Cíl 3.4 - Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 

Vzdělávání pracovníků NZV. Poradenství a administrativní servis 

(právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti IT, 

účetnictví, administrativy, BOZP).  

 

Vazba na povinná 

a doporučená 

opatření (témata) 

dle Postupů MAP 

 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 

Vazba na  

průřezová a 

volitelná témata 

dle Postupů MAP 

 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Vazba na doplněná 

opatření 

 

 Poradenství a administrativní podpora 

 

Předpokládané 

indikátory 

Počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 

projektů, počet akcí 

 

 



7.1.4  Vazba cílů MAP na opatření 

Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 

úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

Šedé pole = přímá vazba cíle na opatření 

 

  
Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Předškolní vzdělávání 

a péče: dostupnost – 

inkluze – kvalita 

xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx x 

Čtenářská a 

matematická 

gramotnost v 

základním vzdělávání 

x x x x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem 

x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Rozvoj podnikavosti a 

iniciativy dětí a žáků 
x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kompetencí 

dětí a žáků v 

polytechnickém 

vzdělávání   

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Kariérové poradenství 

v základních školách 
x x x x x xxx xxx x x x xxx x 

Rozvoj digitálních 

kompetencí dětí a žáků 
x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kompetencí 

dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího 

jazyka 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj sociálních a 

občanských 

kompetencí dětí a žáků 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kulturního 

povědomí a vyjádření 

dětí a žáků 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Investice do rozvoje 

kapacit základních škol 
x x x x xxx x x x x x x x 

Aktivity související se 

vzděláváním mimo OP 

VVV, IROP a OP PPR 

xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
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 7.2 Roční akční plán na rok  2018 

 

Roční akční plán byl zpracován pro období kalendářního roku 2018.  Obsahuje aktivity 

(záměry), které se v tomto období mají realizovat nebo připravovat. Aktivity jsou zpracovány 

formou tabulek, které mimo jiného obsahují:    

 

Vazba na cíl – návaznost na cíle dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Vazba na opatření – návaznost na opatření dle Postupů MAP a Strategického rámce MAP 

pro Blatensko  

Typ aktivity – určení, zda se jedná o aktivitu jednotlivých škol, aktivitu spolupráce nebo 

aktivitu infrastruktury. Aktivity infrastruktury jsou zpracovány obecně, konkrétní záměry jsou 

uvedeny v příloze Investiční a další priority. 

Realizátor – nejde o subjekt, který je zodpovědný za splnění aktivity, ale o iniciátora plnění 

aktivity (uvedený realizátor nemusí být realizátorem projektu, který naplňuje aktivitu).  

Předpokládané náklady – náklady na činnosti, tzv. „měkké peníze“  

Navazující investice –  předpokládané náklady  –  náklady na infrastrukturu  

  

  

7.2.1 Přehled aktivit ročního akčního plánu 

 

Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území  

AKTIVITA 1: Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov mateřských škol   

AKTIVITA 2: Rekonstrukce, úpravy a vybavení venkovních prostranství u mateřských škol   

AKTIVITA 3: Zajištění podmínek pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol 

AKTIVITA 4: Příprava na rozšíření kapacit mateřských škol v roce 2020    

 

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání  

AKTIVITA 5: Vybavení mateřských škol pro zkvalitnění výuky   

AKTIVITA 6: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP 

AKTIVITA 7: Školní asistent – personální podpora MŠ  

AKTIVITA 8: Chůva – personální podpora MŠ  

AKTIVITA 9: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

AKTIVITA 10: Individualizace vzdělávání v MŠ 

AKTIVITA 11: Prevence poruch řeči – hry se slovy, jazýčková školička 

AKTIVITA 12: Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí   

AKTIVITA 13: Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách   

AKTIVITA 14: Čtení pro radost 

AKTIVITA 15: Rozvoj matematické pregramotnosti a digitálních kompetencí dětí   

AKTIVITA 16: Rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ 

AKTIVITA 17: Malý tvůrce 

AKTIVITA 18: Rozvoj kompetencí a dovedností dětí v EVVO 

AKTIVITA 19: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí   

AKTIVITA 20: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí     

AKTIVITA 21: Poznáváme místa, kde žijeme 

AKTIVITA 22: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí   

AKTIVITA 23: Projekt Zdraví dětem  

AKTIVITA 24: Program Zdravá 5 

AKTIVITA 25: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky  
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Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

AKTIVITA 26: Spolupráce pedagogů z různých mateřských škol 

AKTIVITA 27: Sdílení zkušeností pedagogů z různých MŠ prostřednictvím  návštěv 

AKTIVITA 28: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ     

  

Všeobecná podpora předškolního vzdělávání  
AKTIVITA 29: Administrativní servis, personální podpora a poradenství pro MŠ 

AKTIVITA 30: Vzdělávání pracovníků mateřských škol   

 

Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území  

AKTIVITA 31: Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov základních škol   

AKTIVITA 32: Rekonstrukce, úpravy a vybavení venkovních prostranství u základních škol   

AKTIVITA 33: Vybavení základních škol pro zajištění bezpečnosti žáků 

 

Zvyšování kvality základního vzdělávání  

AKTIVITA 34: Vybavení základních škol pro zkvalitnění výuky 

AKTIVITA 35: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rámci (šablony) 

AKTIVITA 36: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (šablony) 

AKTIVITA 37: Rozvoj čtenářské gramotnosti 

AKTIVITA 38: Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

AKTIVITA 39: Rozvoj matematické gramotnosti 

AKTIVITA 40: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

AKTIVITA 41: Rozvoj  kompetencí v polytechnice 

AKTIVITA 42: Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků 

AKTIVITA 43: Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

AKTIVITA 44: Rozvoj sociální a občanské gramotnosti žáků   

AKTIVITA 45: Kariérové poradenství 

AKTIVITA 46: CLIL ve výuce na ZŠ 

AKTIVITA 47: Školní asistent - personální podpora ZŠ   

AKTIVITA 48: Tandemová výuka na ZŠ 

AKTIVITA 49: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 

Spolupráce aktérů v základním vzdělávání  

AKTIVITA 50: Plně fungující školní poradenská pracoviště   

AKTIVITA 51: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků    

AKTIVITA 52: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

AKTIVITA 53: Zdravý životní styl 

 

Všeobecná podpora vzdělávání    

AKTIVITA 54:Vzdělávání pracovníků škol  

AKTIVITA 55:Poradenství a administrativní servis pro základní školy 

AKTIVITA 56:Podpora vedení škol nadřízenými orgány   

AKTIVITA 57: Porady ředitelů škol    

 

Zvyšování kvality zájmového vzdělávání  

AKTIVITA 58: Rozvoj zájmového vzdělávání v základních školách 

AKTIVITA 59: Udržení a rozvoj činnosti DDM Blatná 

AKTIVITA 60: Umělecký truhlář 
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

AKTIVITA 61: Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím Městské knihovny Blatná 

AKTIVITA 62: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím Městské knihovny Blatná 

AKTIVITA 63: Doprovodné vzdělávací programy Městského muzea Blatná 

AKTIVITA 64: Edukační programy Městského muzea Blatná 

AKTIVITA 65: Činnost dalších subjektů podporujících vhodné využití volného času 

AKTIVITA 66: Dostupnost venkovních zón pro trávení volného času 

 

Zvyšování kvality vzdělávání v základní umělecké škole  

AKTIVITA 67: Rozvoj kompetencí a dovedností v Základní umělecké škole Blatná   

AKTIVITA 68: Využití venkovních prostor u ZUŠ Blatná pro vzdělávání 

AKTIVITA 69: Rozvoj spolupráce ZUŠ Blatná s mateřskými školami 

AKTIVITA 70: Rozvoj spolupráce ZUŠ Blatná se základními školami 

 

Sociální  služby a prevence  

AKTIVITA 71: Podpora  žáků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 

AKTIVITA 72: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

AKTIVITA 73: Spolupráce metodiků školní prevence  

AKTIVITA 74: Dostupnost střediska výchovné péče 

AKTIVITA 75: Monitoring patologických jevů 

AKTIVITA 76: Prevence sociálně patologických jevů   

 

Udržení procesu MAP a implementace 

AKTIVITA 77: Udržení a rozvoj spolupráce nastavené v rámci procesu MAP  

AKTIVITA 78: Realizace jednotlivých aktivit MAP   

AKTIVITA 79: Monitoring a hodnocení plnění MAP 
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7.2.2 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území  

 

  

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

1 ROZVOJ INFRASTRUKTURY, ÚDRŽBA A 

MODERNIZACE BUDOV MATEŘSKÝCH ŠKOL    

 

Vazba na cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Infrastruktura 

 

Popis aktivity  

  

Rozvojem infrastruktury, pravidelnou údržbou budov a průběžnými 

opravami   (malé stavební úpravy a rekonstrukce včetně odstraňování 

architektonických bariér) a modernizací jejich vnitřního zařízení je 

podmíněno kvalitní vzdělávání dětí. Aktivita proto zahrnuje 

pravidelnou údržbou budov, stavební úpravy  a rekonstrukce včetně 

odstraňování architektonických bariér, opravy a modernizací 

vnitřního zařízení budov. V případě potřeby budou hledány možnosti 

rozšíření kapacit předškolního vzdělávání (rozšíření prostor u 

stávajících školek, výstavba nových budov).  V roce  2018 bude 

probíhat: 

- zajišťování zdrojů na údržbu a modernizaci infrastruktury 

předškolního o vzdělávání, 

- příprava záměrů, plánů a projektové dokumentace, 

- příprava projektů v návaznosti na dotační výzvy, 

- mapování nových investičních záměrů, 

- realizace akcí plánovaných v příloze MAP „Investiční a další 

priority“, případně akcí dalších.  

Plnění aktivity je podmínkou pro udržení a zkvalitnění předškolního 

vzdělávání. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor obce  

Spolupráce MŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice   

Předpokládané náklady   25 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

2 REKONSTRUKCE, ÚPRAVY A VYBAVENÍ VENKOVNÍCH 

PROSTRANSTVÍ U MATEŘSKÝCH ŠKOL   

 

Vazba na cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Infrastruktura 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena rekonstrukci, úpravy a vybavení venkovních 

prostranství u mateřských škol. Tato prostranství je možno využít ke 

zkvalitnění vzdělávání dětí, včetně dětí se SVP. Obsahem aktivity je: 

- hledání možností využití venkovních prostor u školek pro 

zkvalitnění vzdělávání (základní pregramotnosti, polytechnika včetně 

EVVO, pohybové aktivity atd.), 

-  údržba a revitalizace prostranství okolo školek a školních zahrad, 

- příprava záměrů a plánů, případně projektové dokumentace,   

- hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů, 

- příprava projektů v návaznosti na dotační a grantové výzvy,  

- realizace akcí z přílohy „Investiční a další priority“ a akcí dalších. 

Využití venkovních prostranství u školek zahrnuje například:  

- vybudování venkovních polytechnických dílniček, 

- výstavbu nebo obnovu hřišť,  

- výměna stávajících herních prvků a doplnění jinými. 

- údržbu a vytvoření pískovišť, 

- vytvoření záhonů pro pěstování rostlin, 

- vybudování altánů (polytechnická výchova aj.),  

- vytvoření koutků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor obce  

Spolupráce MŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice   

Předpokládané náklady   4 200 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

3 ZAJIŠTĚNÍ  PODMÍNEK PRO ZAČLEŇOVÁNÍ 

DVOULETÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

Vazba na cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce  

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na zajištění vhodných podmínek pro práci 

s dvouletými dětmi v MŠ. K vytvoření kvalitních podmínek pro 

vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba ve školkách přijmout 

opatření k zajištění bezpečnostních, hygienických, materiálních, 

personálních a psychosociálních podmínek, životosprávy včetně 

stravování, organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a 

spolupráce. V oblasti materiálních podmínek je třeba zvážit vhodnost 

některých stávajících hraček, didaktických pomůcek a vybavení pro 

děti ve věku od 2 do 3 let v dané třídě mateřské školy. Bude potřeba 

rozšířit sortiment vybavení vhodného pro děti mladší tří let – např.  

vhodný sedací  nábytek, hračky a didaktické pomůcky pro dvouleté 

děti, vybavení školních zahrad herními, relaxačními a sportovními 

prvky, které jsou pro různé věkové kategorie předškolních dětí.  

Ředitelé škol budou hledat optimální využití maximální možné výše 

úvazků pedagogických pracovníků. Zároveň budou přizpůsobovat 

rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů tak, aby bylo možné jejich 

co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy               

v organizačně náročnějších částech dne. Současně je možné využít 

personální podpory – chůvy pro třídy, ve kterých jsou dvouleté děti.  

Příklady aktivit: 

- personální podpora škol (chůva, další pedagogický pracovník aj.) 

- nákup vybavení škol vhodného pro dvouleté děti (nábytek, 

didaktické pomůcky, hračky, aj.)  

- vybavení školních zahrad odpovídající potřebám dvouletých dětí aj. 

Aktivita navazuje na  novelu školského zákona - od 1. 9. 2016 se 

předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 

6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání tak 

mohou být přijímány i děti dvouleté. MŠ z území Blatenska budou 

při realizaci aktivity vzájemně spolupracovat.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, obce 

Předpokládané náklady   3 500 000,- Kč  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

4 PŘÍPRAVA NA ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÝCH 

ŠKOL V ROCE 2020   

 

Vazba na cíl 1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající 

potřebám území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita navazuje na změnu legislativy a povinnost obcí od 1. 9. 

2020 zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání  i dvouletých dětí. 

V souladu s novelu školského zákona je obec je povinna zajistit 

podmínky  pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí (§ 

179 odst. 2 ŠZ): 

- od 1.9.2017 se jedná o děti, které před začátkem školního 

roku tj. do 31.8.2017 dosáhnou nejméně 4 roku věku (zápis 

2.-16.5.2017),  

- od 1.9.2018 se jedná o děti, které do 31.8.2018 dosáhnou 3 let 

(zápis 2.-16.5.2018), 

- od 1.9.2020 se jedná o děti, které do 31.8.2020 dosáhnou 2 let 

(zápis 2.-16.5.2020). 

Aktivita je zaměřena na přípravu na rozšíření kapacit mateřských 

škol z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí do mateřských škol,    

v roce  2018 bude probíhat: 

-  informování veřejnosti o změně legislativy, 

- mapování zájmu o předškolní vzdělávání po roce 2020 (např. 

analýzy, demografické studie aj.), 

- hledání finančních zdrojů na přípravu projektů, na investiční akce 

(rekonstrukce, výstavba budov) a neinvestiční akce (zařízení  a 

vybavení), 

- zpracování projektů a projektové dokumentace. 

Na  uvedené aktivity pro 2018 bude navazovat: 

- v roce 2018 – 2019 realizace investičních aktivit, vybavení prostor, 

- od září 2020 – personální podpora MŠ. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce obce, organizace, veřejnost 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    
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7.2.3 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání  

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

5 VYBAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ZKVALITNĚNÍ 

VÝUKY   

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na pořízení, obnovu nebo inovaci vybavení 

mateřských škol, čímž budou zajištěny kvalitní podmínky pro využití 

maximální potenciálů všech dětí, včetně dětí se SVP.  V   roce  2018 

budou mateřské školy hledat možnosti pro:  

- vybavení tříd, knihoven, heren, tělocvičen,   

- vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností,   

- vybavení školních jídelen,  

- vybavení škol výpočetní technikou pro potřeby pedagogických 

pracovníků, modernizací software pro ICT techniku, připojení 

k internetu ve škole, v hernách,  

- doplnění didaktických pomůcek,   

- nákup interaktivních tabulí a audiovizuální techniky (televize, 

projektory),   

- nákup speciálních pomůcek pro podporu nadání  

- vybavení škol bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP,    

- nákup didaktických a kompenzačních pomůcek pro děti se SVP,   

- vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, např. 

čtenářské koutky, prostory pro sdílení zkušeností z výuky, pro 

rozvoj jednotlivých pregramotností, apod.  

MŠ budou při realizaci aktivity vzájemně spolupracovat.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce   

Předpokládané náklady   2 300 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

6 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ – 

DVPP   

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků 

pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího 

programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.  Pedagogové 

budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v 

jedné z následujících oblastí:  

- čtenářská pregramotnost;  

- matematická pregramotnost;  

- inkluze.  

Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 16. Cílem je podpořit 

dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou 

ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí 

jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 

hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin 

„skládáním“ hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací 

program bude realizován prezenční formou.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Lnáře 

MŠ Blatná Šilhova 

MŠ Sedlice  

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   95 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

 7 ŠKOLNÍ ASISTENT – PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ  
 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na poskytnutí dočasné personální podpory – 

školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet 

a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem 

ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň 

tři děti ohrožené školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje 

základní nepedagogickou podporu například přímo v rodině při 

spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, 
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rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění 

pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a 

zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou. Dále  

poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním 

vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při 

příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích 

školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje 

podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti 

pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Blatná Vrchlického 

MŠ Záboří   

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   631 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

8 CHŮVA – PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ  
 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 

chůvu k pedagogům v mateřské škole, kteří integrují do dětského 

kolektivu dvouleté děti.  

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi 

s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, 

zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.  

Příklady činností chůvy:  

- přebalování, mytí dítěte, oblékání dítěte, sebeobslužné činnosti, 

- vedení dítěte k hygienickým návykům, 

- výchova dítěte k sociálním dovednostem, 

- dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti aj.  

Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických 

pracovnících. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Radomyšl 

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   146 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

9 SPECIFIKA PRÁCE PEDAGOGA S DVOULETÝMI DĚTMI   

V MŠ 
 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol prostřednictvím 

absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP 

zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v 

mateřské škole.V souladu s požadavky Evropské komise a v 

návaznosti na opatření Strategie vzdělávací politiky České republiky 

do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR je nutné posílit nedostatečnou nabídku 

vzdělávání a péče o děti do tří let.  Mateřské školy jsou vhodnou 

variantou pro zajištění institucionální péče o dvouleté děti, avšak 

nejsou dostatečně připraveny pro jejich přijímání. Pro zajištění 

kvalitního rozvoje a vzdělávání dvouletých dětí je nezbytné vybavit 

předškolní pedagogy kompetencemi v oblasti specifik práce s 

dvouletými dětmi. Pedagogové budou absolvovat vzdělávací 

program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin.  

Program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou část 

vzdělávání. Bude zaměřen na vývojová specifika dvouletého dítěte 

(psychosomatický vývoj), na metody a formy pedagogické práce s 

ohledem na věkové zvláštnosti. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Radomyšl 

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   31 000,- Kč    

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

10 INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na posílení kompetence předškolních pedagogů 

v individualizaci vzdělávání dětí v MŠ prostřednictvím absolvování 

vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a 

dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a 

programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve 

vzdělávání předškolních dětí. Jedním z doporučení ČŠI je 
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prohlubovat odborné znalosti a dovednosti pedagogů mateřských 

škol v problematice osobnostně orientované výchovy a vzdělávání, 

tzn. důsledně zohledňovat podmínku individualizace vzdělávání v 

mateřské škole a umožňovat rozvoj a vzdělávání každému dítěti v 

rozsahu jeho možností a potřeb. K tomu napomůže např. vedení 

portfolia dítěte. Součástí vzdělávacího programu DVPP budou také 

metody a programy zaměřené na podporu vnitřní diferenciace 

vzdělávání a individuální plánování vzdělávání, např.: Grunnlaget, 

Začít spolu, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování,  

DVPP umožní naplňovat požadavky Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, zejména při vzdělávání dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Radomyšl   

MŠ Sedlice 

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   67 600,- Kč 

  

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

11 PREVENCE PORUCH ŘEČI – HRY SE SLOVY, 

JAZÝČKOVÁ ŠKOLIČKA 

  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na prevenci poruch řeči u dětí  předškolního 

věku. V mateřských školách budou nadále probíhat činnosti 

podporující přirozený rozvoj komunikace. Řečové schopnosti a 

dovednosti dětí budou podněcovány formou:  

- procvičování mluvidel, dechových cvičení, rytmizace,  

- tvořením vět, popisem obrázků,  

- her se synonymy, antonymy, homonymy  

- nácvikem písní, básní, říkadel 

- divadelních představení, dramatizací pohádek 

- her s barvou hlasu, tempem řeči, sílou zvuku 

- určováním prvního a posledního písmene atd.  

Cílem je minimalizovat vznik poruch řeči, rozvinout slovní zásobu a 

porozumění, artikulační obratnost či fonematické slyšení a tím 

podporovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti. MŠ budou při 

realizaci aktivity vzájemně spolupracovat.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ 

http://czxywyxanna.blog.163.com/blog/static/2002362932011111203018698/
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Předpokládané náklady   neuvedeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek  obcí 

Navazující investice ne    

 

  

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

12 PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ 

KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ   

  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ cestou 

prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností. 

Cílem je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu 

DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v 

mateřských školách a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně 

posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči 

předškolních dětí. Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy 

mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických 

dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí 

předškolního věku. Program musí být akreditovaný v souladu 

s Metodickým doporučením č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení 

logopedické péče ve školství a musí obsahovat teoretickou i 

praktickou část vzdělávání celkem v rozsahu minimálně 60 hodin. 

Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností 

logopedického asistenta v mateřské škole. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Blatná Šilhova 

MŠ Sedlice 

MŠ Záboří   

Spolupráce - 

Předpokládané náklady   102 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

13 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH   

  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce  

 

Popis aktivity  

Aktivita je zaměřena na podporu rozvoje čtenářské pregramotnosti 

dětí mateřských škol. Ta je z pohledu celoživotního vzdělávání 
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 hodně významnou oblastí, protože v období předškolního věku se 

kladou základy nejen čtenářské, ale i řady dalších gramotností. Cílem 

aktivity je vytvářet u dítěte pozitivní vztah k psané řeči a otevřít u něj 

schopnosti a dovednosti, které mu umožní, aby se ve čtení a psaní v 

budoucnu optimálně rozvíjelo. Formou hry se podporuje rozvoj 

oblastí, které s výukou čtení a psaní souvisí (rozvoj řeči, jazykových 

schopností a dovedností, správná výslovnost, celkový mluvený 

projev, vyjadřování ve větách aj.). Děti jsou vedeny k tomu, aby na 

základě předčteného textu uplatnily vlastní tvořivost v rámci 

výtvarných a dalších činností. Aktivita je zaměřena na všechny děti, 

tj. i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané. 

Mateřské školy z Blatenska se v roce 2018 zaměří na: 

- obnovu a doplňování čtenářského fondu, 

- čtení pohádek, básniček, tematická čtení, pouštění desek,  

- návštěvy městských a místních  knihoven, besedy s knihovnicemi 

- spolupráci při čtení dětem - docházení  knihovnic, rodičů nebo 

babiček do školek za účelem čtení,  

- spolupráci s Domem pro seniory Blatná – hrajeme si společně – 

součástí je čtení atd. 

-  pořádání výstavek knih, prodejních výstav knih pro rodiče,  

- ranní čtení pod lampou, tvořivé dílny,  

- dramatizaci pohádek – divadlo 

- kreslení pohádek, vytváření leporel z pohádek, doplňování básniček 

kresbou, příprava kalendáře pro maminky, 

- listování s Lukášem Hejlíkem. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce Městské a místní knihovny, rodiče, Domov pro seniory Blatná 

Předpokládané náklady   350 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

14 ČTENÍ  PRO RADOST 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje čtenářskou pregramotnost, snaží se přiblížit 

dětem knihy a uvědomit si důležitost pravidelného čtení. Děti 

přinášejí do mateřské školy dětské knihy, které jim rodiče doma čtou, 

o těchto knihách pak vyprávějí a sdílejí své čtenářské prožitky 

s ostatními. Cílem aktivity je, aby si děti uvědomily, že kniha jim 
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přináší nejen zábavu, ale i spoustu informací. Aktivita navazuje na 

celostátní projekt Celé Česko čte dětem a je zaměřena na všechny 

děti včetně dětí se SVP a děti nadané. Děti najdou v knihách 

odpovědi na různé otázky. Učitelky vybírají vhodné příběhy, které 

dětem předčítají, text několikrát během čtení přeruší a dávají dětem 

otázky. Touto formou „řízeného čtení“ se děti učí přednést před 

ostatními svůj názor, komunikačním dovednostem, naslouchání a 

porozumění textu a hledají správné odpovědi v pokračujícím příběhu. 

Důležité je, aby děti měly ve třídě volný přístup ke knihám, uměly 

s nimi šetrně zacházet a průběžné byly knihy obměňovány.  

V rámci této aktivity bude podpořeno např.  

- budování „čtecích koutků“, 

- nákup dětských knihovniček, 

- obnova knižního fondu atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, rodiče 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

15 ROZVOJ MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI A 

DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ   

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje rozvoj matematické pregramotnosti dětí 

mateřských škol prostřednictvím her a výukových programů              

a rozvoj digitálních kompetencí. Matematická pregramotnost v 

předškolním vzdělávání u dětí znamená osvojování si dovedností, 

které předcházejí schopnosti užívat číselné amatematické pojmy a 

matematické souvislosti. Cílem aktivity je vzájemná spolupráce MŠ 

v oblasti přípravy dětí na přijetí do základní školy, podpora rozvoje 

matematických představ – početnost, porovnávání, třídění, řazení, 

vnímání času, prostorová orientace a další dovednosti nezbytné pro 

další rozvoj dítěte v této oblasti pomocí názorných, logických her a 

výukových programů. Děti se také učí používat digitální  

technologie, s tím souvisí i učení se respektovat nastavená pravidla 

pro používání digitálních technologií (čas na hru, střídání a pořadí 

dětí, denní doba).Typy aktivit: 

- pořízení moderních didaktických pomůcek, programů a her 

k podpoře matematické pregramotnosti dětí, 

- společné vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností v oblasti 

matematické pregramotnosti dětí, včetně práce s dětmi se SVP, 
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- vzdělávání pedagogů v práci s novými výukovými programy, 

- nákup a používání interaktivních tabulí MAGIC BOXů 

- nákup fotoaparátů, tonerů a tiskáren, 

-  seznamování s procesem fotografování, vyvolání fotografií a tisku 

- využívání sférického kina (nafukovací stan, kde je promítání 

v celém prostoru). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   1 400 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

16 ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je vzájemná spolupráce MŠ a vytvoření 

podnětného prostředí pro rozvoj polytechnického vzdělávání např. 

komplexním vybavením prostor (např. heren, učeben, zahrad) a 

nákupem pomůcek rozvíjející klíčové kompetence a dovednosti.  

V rámci této aktivity budou mimo spolupráci podpořeny podpořeny:  

- úpravy školních zahrad (hmatové chodníčky, zahradní altán 

s vybavením pro polytechniku – dílničky, pultíky na vaření, 

vybudování venkovní učebny polytechniky, vybavení venkovní 

učebny polytechniky, revitalizace školních zahrad atd.),  

- vybavení stavebnicemi, 

- vybavení polytechnických dílniček (vnitřních i venkovních). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ 

Předpokládané náklady   1 400 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

17 MALÝ TVŮRCE 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje rozvoj kompetencí dětí v oblasti polytechnické 

gramotnosti, jako je zručnost, tvořivost, trpělivost a technické 

myšlení atd. Cílem je vzbudit v dětech zájem o technické činnosti a 

tím položit základy pro budoucí povolání dětí (strojařů, konstruktérů, 

stavitelů apod.). Aktivita je zaměřena na všechny děti, včetně dětí se 

SVP a děti nadané.   

Děti  pracují v malých skupinách a učí se základy techniky. Získané 

znalosti a dovednosti používají při volných činnostech a hře ve třídě, 

ale  i v běžném životě. Cílem je zapojit do této aktivity  i rodiče dětí. 

Hlavní vzdělávací činnosti a aktivity jsou tyto: 

- práce s konstruktivními stavebnicemi různého typu, sestrojování 

v 2D a 3D podle předlohy i podle vlastních představ, 

- práce s keramickou hlínou, modelínou, s přírodními materiály atd.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, rodiče 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

18 ROZVOJ KOMPETENCÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V EVVO 

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

1.3  Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zamřena na rozvoj přírodovědných kompetencí                   

a dovedností všech dětí včetně dětí se SVP a dětí nadaných 

prostřednictvím využívání výukových programů organizací  a dalších 

akcí. Mateřské školy z Blatenska budou využívat výukové programy, 

které pro ně připravuje záchranná stanice MAKOV a střediska 

ekologické výchovy.  Budou pokračovat návštěvy v Meteorologické 

stanici Kocelovice, návštěvy místních zemědělských družstev, 

návštěvy  rybářství, účast na výlovech rybníků atd. Tyto aktivity 

chtějí mateřské školy udržet, případně je rozšířit o spolupráci se 

středisky ekologické výchovy.   
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 V rámci této aktivity budou podpořeny například:  

- doprava, v případě vícedenního výukového programu ubytování, 

stravování, úhrada za výukové programy atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, organizace, instituce, firmy 

Předpokládané náklady   70 000,- Kč    

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    

 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

19 ROZVOJ PODNIKAVOSTI A INICIATIVY DĚTÍ   

  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  

v mateřských školách. V roce 2018 se uskuteční tyto akce: 

- výtvarné soutěže 

- zapojení do soutěže Požární ochrana očima dětí 

- sportovní hry ve školkách 

- olympijské hry (MŠ Šilhova) 

- Májový běh (záležitost všech MŠ) 

- Běh sedlických nadějí (ve spolupráci se ZŠ) 

- Mezinárodní den dětí,  

- spolupráce MŠ se ZŠ, DDM, ZUŠ atd. 

- spolupráce MŠ a Domova pro seniory Blatná 

Aktivita je zaměřena na rozvoj všech děti, tj. i děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, Domova pro seniory Blatná, obce 

Předpokládané náklady   200 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

20 ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ 

DĚTÍ   
  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí 

v mateřské škole. Cílem je  poskytovat dětem  kulturní  zážitky,   

seznamovat je s  kulturními díly a památkami, učit je znát a udržovat 

místní tradice.  Aktivita zahrnuje:  

-  návštěvy divadelních představení, koncertů, kina, výstav atd., 

- dětská vystoupení –  vítání občánků, stříbrné a zlaté svatby, Svátek 

matek atd., 

- návštěvy památek (zámek v Blatné a další památky), 

- zapojování do tradic - masopust (zapojení do průvodu, výroba 

masek), vynášení Moreny, zdobení vejcovníku, zajíčkova koleda, 

Čarodejnice, posvícení - zdobení hnětynek,  Dušičky – rozsvícení 

svíček na hřbitově, advent a Vánoce, 

- spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Blatná 

Aktivita je zaměřena na všechny děti, tj. i děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a děti nadané. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, obce, organizace 

Předpokládané náklady   350 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

21 POZNÁVÁME MÍSTA, KDE ŽIJEME 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je poznávání krajiny a podpora zdravého 

životního stylu všech dětí včetně dětí se SVP a dětí nadaných. 

Formou vycházek a celodenních výletů za poznáním obce a jejího 

okolí se rozvíjí občanské dovednosti a kulturní povědomí dětí,    

zkvalitňují se jejich motorické dovednosti, zlepšuje se jejich tělesná 

kondice. Cílem je rozšíření prožitkového učení k záměrnému 

prohlubování vědomostí a dovedností dětí prostřednictvím pěších 

http://www.ckvb.cz/
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výletů do okolí města (vesnice), pozorováním krajiny a přírody  

(včetně její proměny v závislosti na ročním období), poznáváním 

kulturních památek.  Prostřednictvím  vzdálenějších výletů  se bude 

využívat nabídka různých center zabývajících se rozvojem 

enviromentálního vzdělávání  a možnost poznávat kulturní památky 

mimo obec, kde děti žijí, nebo kam chodí do školky.Aktivita vede 

děti ke zdravému způsobu života a přirozeně využívá jejich potřebu 

pohybu k poznávacím aktivitám, které se v přírodním prostředí 

naskytnou náhodně nebo jsou záměrně a plánovaně vyhledávané.  

V rámci aktivity bude podpořena vzájemná spolupráce MŠ, doprava, 

lektorská činnost, nákup pomůcek (např. pro zaznamenání poznatků 

formou obrázků, fotografií, drobných předmětů z přírody). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, obce, vzdělávací instituce 

Předpokládané náklady   350 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, MŠMT, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

22 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ 

DĚTÍ     

  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit rozvoje sociálních a občanských 

kompetencí dětí (včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a 

dětí nadaných), aby děti zvládaly samostatnost i soužití v kolektivu.  

Děti se učí vytvářet společně pravidla práce v týmu, respektovat 

druhé,  dodržovat pravidla chování v mateřské škole atd. S tím 

souvisí i vytváření vztahu ke kultuře a umění, rozvíjení pozitivního 

vztahu k ochraně životního prostředí, ovládání způsobů chování, 

účast na společenských akcích, zodpovědné chování v krizových 

situacích, poznávání prostředí kde děti žijí atd. V rámci této aktivity 

se bude realizovat například: 

- zapojování do společenských akcí (vítání občánků atd.), 

- zapojování do tradic, 

- spolupráce s Domovem pro seniory Blatná, 

- návštěva na radnici  v kanceláři starostky (rozloučení 

s předškoláky)  

- návštěva ordinace lékaře. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce MŠ, obce, organizace, Domov pro seniory Blatná 
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Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

23 PROJEKT „ZDRAVÍ DĚTEM“ 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na rozvoj kompetencí dětí v EVVO a podporu 

zdravého životního stylu u dětí, včetně dětí se speciálně SVP a dětí 

nadaných. Vzdělávací pohádkový příběh pro mateřské školy „Jak se 

Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ je přizpůsoben věku dětí, důraz je 

kladen na zábavnost a maximální zapojení dětí do výuky. Hodiny 

vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním. 

Obsahem je  motivace dětí k pohybu, základy zdravého stravování, 

výlet Zdravíka a Jedlíka na farmu (cílem je vysvětlit původ potravin 

zábavnou formou) – původ mléka a mléčných výrobků, hra puzzle – 

původ pečiva a mouky, příprava ovocného salátu (pomocí maket), 

vysvětlení původu exotického ovoce, rozdělení potravin na zdravé   a 

nezdravé, ovoce a zelenina (děti se formou hry učí co roste na 

stromech a co se pěstuje na zahrádce), recyklace odpadu – kontejnery 

na tříděný odpad a biologický odpad, sběr – výkup odpadu, původ     

a zdroj masných výrobků, kde se chovají ryby a jaké v ČR máme, hra 

na vitamíny a na bacily (pohybová část), závěrečná protažení – 

relaxační cvičení, rozdělení sportů – základní ukázky, doporučení 

sportovních aktivit (motivace dětí ke sportu), volnočasové aktivity.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce organizace 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje   

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

24 PROGRAM „ZDRAVÁ 5“ 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Zdravý životní styl 
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Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivit je zapojení  mateřských škol do celorepublikového 

vzdělávacího programu Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní 

styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 

seznamují děti  zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého 

stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad 

zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.   

Program  „Hrátky Zdravé 5“ pro děti v MŠ obsahuje hry o správné 

výživě. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří 

naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo je 

protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují 

jako aktéři příběhu všechny děti.  MŠ získá na konci programu plakát 

s výživovým talířem a obrázkem dětského těla znázorňujícím vliv 

určitých potravin na jednotlivé části těla.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, organizace 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje Nadační fond Albert 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

25 SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem  aktivity je podpora rozvoje zdravého životního stylu všech 

dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných, podpora zájmu dětí o aktivní sportování, ale také vedení 

k týmové spolupráci. Jedná se o celoroční projekt na podporu rozvoje 

pohybových dovedností. Projekt je rozdělen na tři věkové kategorie 

(1. Kategorie 3-4 roky, 2. Kategorie 4-5 let, 3. Kategorie 5-6 let). 

Rozvoj pohybových dovedností je přizpůsoben jednotlivým věkovým 

skupinám. Děti budou nejen cvičit a zdokonalovat pohybové 

dovednosti, ale také překonávat překážky, rozvíjet svou samostatnost 

a odvahu. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, Česká obec sokolská 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT 

Navazující investice ne 
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7.2.4 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

26 SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH MATEŘSKÝCH 

ŠKOL 

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na udržení a další rozvoj spolupráce mateřských 

škol z Blatenska. Formy spolupráce v roce 2018:  

- setkávání pracovní skupiny pedagogů mateřských škol z Blatenska,   

- vzájemné návštěvy ve školkách (stáže), 

- příprava společných akcí škol (soutěže, hry, výlety atd.), 

- příprava společných projektů,  

- sdílení a zapůjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, 

- zajištění vzdělávacích seminářů pro pracovníky mateřských škol, 

- plánování spolupráce s rodiči, s orgány státní správy a samosprávy, 

- plánování společné spolupráce se základními školami, se základní 

uměleckou školou, se specialisty z pedagogicko-psychologické 

poradny a speciálně pedagogického centra. 

Aktivita zahrnuje i hledání možností spolupráce s mateřskými  

školami mimo Blatensko (sousední regiony, přeshraniční 

spolupráce). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ z území MAS Blatenska a Mimo území 

Předpokládané náklady    350 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

27 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH MŠ  

PROSTŘEDNICTVÍM NÁVŠTĚV  

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality 

jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to 

prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z 

různých škol v rámci ČR. Vedení školy spolu s pedagogickými 

pracovníky vyberou oblast, ve které chtějí rozvíjet své znalosti a 

dovednosti a na základě toho vyberou hostitelskou školu a tu osloví 

se žádostí o spolupráci. Spolupráce spočívá v přípravě návštěv, 

v návštěvách hostitelské školy, společné reflexi a doporučení pro 
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další práci. Pedagogický pracovník z vysílající školy zajistí předání 

získaných poznatků svým dalším kolegům. Smyslem je získání a 

přenos příkladů dobré praxe. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ Radomyšl 

MŠ Blatná Šilhova 

MŠ Blatná Vrchlického 

MŠ Sedlice 

Spolupráce MŠ 

Předpokládané náklady   73 000,- Kč    

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

28 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A 

SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ V MŠ     

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace 

pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí 

na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená 

tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma 

týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Setkávání 

pomohou rodičům při volbě vhodných výchovných metod, v 

identifikaci možných problémů a případné volbě prostředků nápravy, 

v rozhodování o odkladu školní docházky, v seznámení se s 

možnostmi při volbě základní školy. Setkání budou zaměřena na 

témata, která jsou v souladu s OP VVV, například:  

- styly výchovy;  

- školní připravenost, zralost;  

- sociální kompetence dětí;  

- emoční inteligence a emoční připravenost dětí;  

- další témata, která mateřská škole vyhodnotí jako relevantní 

vzhledem ke konkrétní situaci rodičů dětí navštěvujících 

danou mateřskou školu.  

Rodičům bude v případě zájmu poskytnuta odborná literatura k 

zapůjčení. Externím odborníkem by měl být odborník na dané téma, 

který se tématem dlouhodobě zabývá, např. publikuje v odborných 

časopisech, přednáší na vysoké škole, lektoruje semináře DVPP, 

může to být i zkušený pedagog ze základní školy, apod.  

Termín realizace  rok 2018 
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Realizátor MŠ Radomyšl   

MŠ Blatná Šilhova 

MŠ Sedlice 

MŠ Záboří 

Spolupráce MŠ, externí odborníci, rodiče 

Předpokládané náklady   110 000,- Kč       
  

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne    

 

 

7.2.5 Všeobecná podpora předškolního vzdělávání  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

29 ADMINISTRATIVNÍ SERVIS, PERSONÁLNÍ PODPORA  

A PORADENSTVÍ A PRO MŠ 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

 Aktivita je zaměřena na spolupráci MŠ při hledání možností zajištění 

poradenství a administrativního servisu pro mateřské školy. Cílem je, 

aby se ředitelky škol mohly plně věnovat manažerské a pedagogické 

práci a zvyšování kvality vzdělávání ve školách. Školy potřebují:  

- efektivní dostupnost ekonomického a právního poradenství, 

- dotační a grantové poradenství (podpora při přípravě projektů a při  

   zpracování žádostí o dotace a granty, administrace projektů),  

- podporu v oblasti IT, 

- administrativně-technického servis, zpracování účetnictví, 

- podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- finance na práci nepedagogických pracovníků, 

- finance na práci dalších pedagogických pracovníků.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ 

Předpokládané náklady   3 500 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

30  VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

Vazba na cíl 1.2  Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

 Obsahem aktivity je společné DVPP, které bude probíhat mimo 

„šablon“. Účastníci vzdělávání budou podpořeni v získávání 

dovedností, znalostí a kompetencí v různých oblastech. Vedle 

akreditovaných vzdělávacích programů DVPP bude podporováno 

také vzdělávání formou  neakreditovaných programů, např. 

vzdělávací akce typu „učíme se navzájem“.     

Předpokládané formy společného vzdělávání: 

-  společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem 

lepšího porozumění vybrané problematice, 

- sdílení zkušeností – formou workshopů a konferencí,   

- vzájemné informování – prostřednictvím společných setkání, 

emailů, internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod., 

- stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i 

neformálního vzdělávání, 

- kolegiální formy podpory – setkávání s prvky mentoringu, 

- psychologická podpora, 

- poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných 

zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného 

provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem  

i uvnitř škol. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, vzdělávací instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice ne    
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7.2.6 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území   

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

31 ROZVOJ INFRASTRUKTURY, ÚDRŽBA A 

MODERNIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL    

 

Vazba na cíl 2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám    

území 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Infrastruktura 

 

Popis aktivity  

  

Rozvojem infrastruktury, pravidelnou údržbou budov a průběžnými 

opravami   (malé stavební úpravy a rekonstrukce včetně odstraňování 

architektonických bariér) a modernizací jejich vnitřního zařízení je 

podmíněno kvalitní vzdělávání žáků. Aktivita proto zahrnuje 

zajištění provozu i údržby vzdělávacích zařízení i rozšiřování a 

rekonstrukci školské infrastruktury (jídelny, družiny, kluby, 

energetická opatření, sociální zázemí, kanceláře, sklady, učebny, 

budovy, vybavení, bezpečnostní systémy atd.).  V roce  2018 bude 

probíhat: 

- zajišťování zdrojů na údržbu a modernizaci infrastruktury 

základního vzdělávání, 

- příprava záměrů, plánů a projektové dokumentace, 

- příprava projektů v návaznosti na dotační výzvy, 

- mapování nových investičních záměrů, 

- realizace akcí plánovaných v příloze MAP „Investiční a další 

priority“, případně akcí dalších.  

Plnění aktivity je podmínkou pro udržení a zkvalitňování základního 

vzdělávání. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor obce, Jihočeský kraj  

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice   

Předpokládané náklady   16 000 000,- Kč  

Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

32 REKONSTRUKCE, ÚPRAVY A VYBAVENÍ 

VENKOVNÍCH PROSTRANSTVÍ U ZÁKLADNÍCH ŠKOL   

 

Vazba na cíl 2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám  

území 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Infrastruktura 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena rekonstrukci, úpravy a vybavení venkovních 

prostranství u základních škol. Tato prostranství je možno využít ke 

zkvalitnění vzdělávání žáků. Obsahem aktivity je: 

- hledání možností dalšího využití venkovních prostor u škol pro 

zkvalitnění vzdělávání,   

- příprava záměrů a plánů, případně projektové dokumentace,   

- hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů, 

- příprava projektů v návaznosti na dotační a grantové výzvy,  

- realizace akcí z přílohy „Investiční a další priority“ a akcí dalších. 

Využití venkovních prostranství u škol zahrnuje například:  

- údržbu a výstavbu sportovišť,    

- budování venkovních učeben, 

- vytvoření výukových  školních zahrady,  

- zajištění podmínek pro pěstitelství a nakládání s bioodpadem, 

budování a úpravy školních pozemků, budování skleníků 

- modernizaci a doplnění mobiliáře (kolostry, lavičky, koše, boxy na 

nářadí, atd.).   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor obce, Jihočeský kraj 

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   

Navazující investice   

Předpokládané náklady   16 000 000,- Kč  

Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

33 VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ZAJIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ   

 

Vazba na cíl 2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám    

území 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP Blatensko 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na spolupráci škol při zajištění bezpečného 

prostředí pro žáky základních škol dle požadavků současné 

legislativy a vznikajících nových způsobů ohrožení bezpečného 

školního prostředí. Základní školy se budou snažit získat řešení a 

finanční prostředky na zajištění bezpečného školního prostředí: 

- konzultace s odborníky, vyhodnocení současného stavu 

zabezpečení školních budov, 

- vyhledávání řešení vhodné pro danou školní budovu a její 

provozní specifika, 

- zajištění zabezpečení vstupů do školy (čipový systém, 

komunikační systém rodič - pedagog, návštěva - pracovník 

školy,…), 

- elektronický evidenční systém (elektronická třídní kniha), 

- zabezpečení únikových cest dle legislativních požadavků, 

- zajištění ochranných prvků pro zajištění bezpečného provozu.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   4 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 

Navazující investice neurčeno 

 

 

 7.2.7 Zvyšování kvality základního vzdělávání  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

34 VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ZKVALITNĚNÍ 

VÝUKY   

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivity spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na spolupráci škol při obnově nebo inovaci 

vybavení základních škol, čímž budou zajištěny kvalitní podmínky 

pro využití maximální potenciálů všech žáků (všech věkových 

kategorií, nadaných a vyžadující SVP). ZŠ pravidelně hledají finační 

prostředky na vybavení školy (učebny kmenové a odborné, prostory 
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školní družiny, ostatní prostory,…). 

Školy budou hledat prostředky pro získání následující výbavy: 

- vybavení kmenových tříd (skříňky s uzamykatelnými boxy, nábytek 

odpovídající požadavkům věkových požadavků,...) 

- vybavení odborných učeben: 

 zřízení jazykové učebny, 

 inovace a doplnění vybavení polytechnických 

a přírodovědných učeben (chemie, fyzika, přírodopis, 

cvičná kuchyňka), 

 vybavení ICT (inovace a dovybavení počítačových 

učeben, zřízení mobilní tabletové učebny, modernizace 

interaktivních prvků a jejich doplnění, vybavení výpočetní 

technikou pro žáky se SVP nebo žáky nadané, vybavení 

výpočetní technikou pro zajištění přechodu na digitální 

vedení školní dokumentace, modernizace SW), 

- vybavení tělocvičny a sportovišť v areálu školy, 

- vybavení uměleckých učeben (hudební a výtvarná výchova), 

- nákup speciálních a kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP, 

- nákup speciálních pomůcek pro podporu nadání, 

- nákup didaktických a názorných pomůcek. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ 

Předpokládané náklady   40 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

35 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ – 

DVPP (ŠABLONY) 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků 

pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.  

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém 

profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, 

workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj 

dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních 

vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování 

vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.  

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících 

oblastí:  
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- čtenářská gramotnost, 

- matematická gramotnost,  

- cizí jazyky, 

- inkluze.  

Bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na 

vytváření strategie školy v oblasti podpory daných témat napříč 

vyučovacími předměty.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Radomyšl 

ZŠ Sedlice 

ZŠ Záboří 

Spolupráce -  

Předpokládané náklady   neuvedeno 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

36 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU ZŠ 

ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI (ŠABLONY) 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků 

pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím uceleného vzdělávacího 

programu, připraveného „na míru“ konkrétní škole. Aktivita je 

koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý 

pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z 

podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem 

schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních 

pedagogů ve škole. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů 

pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i 

žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni 

podpory). Vzdělávání bude orientováno například na témata: 

budování kultury školy z hlediska vzdělávání žáků s potřebou 

podpůrných opatření, problematiku sociálního znevýhodnění a jeho 

důsledků ve vzdělávání, využití indexu inkluze, na spolupráci s 

asistentem pedagoga, problematiku heterogenity skupiny a klimatu 

třídy, práci s kulturní odlišností v české škole, atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Radomyšl 

ZŠ Sedlice 

Spolupráce -  

Předpokládané náklady   32 000,- Kč 
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Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

37 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je rozvoj schopnosti žáků porozumět textu, přemýšlet 

o něm a používat jej k dosahování určených cílů, k rozvoji vlastních 

schopností a vědomostí a k začlenění do života. Aktivita zahrnuje:  

- podporu dostupnosti školních knihoven - udržení a provoz  školních 

knihoven, zajištění jejich optimální provozní doby   a vybavení 

(věcné, personální), 

- doplňování knižního fondu ve školách - aktualizace zastaralého 

knižního fondu, zajištění širokého výběru moderních atraktivních 

titulů, nákup knih, časopisů, encyklopedií, odborné literatury, 

- spolupráci škol s místními knihovnami - podpora zájmu o četbu a 

literaturu formou prezentací knihoven ve školách,  návštěv  tříd v 

knihovně s připraveným programem, pořádání literárních soutěží a 

autorského čtení, zapojení do republikových akcí (Noc s 

Andersenem, Celé Česko čte dětem, …), 

- využití nových metod výuky – motivace žáků ke čtení,  

prohlubování dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti  (práce s 

textem, jeho porozumění a interpretace, vyhledávání a vytažení   

informací), zavádění tandemové výuky, zajištění odpovídajícího 

vybavení pedagogů (multimédia, knižní fond), vzdělávání pedagogů 

v oblasti nových metod výuky, sdílení informací a zkušeností 

pedagogů k novým metodám, 

- podporu čtenářských kroužků ve školách  -  motivace ke čtení a 

práci s textem, prohloubení přístupu nadaných žáků  ke znalostem 

v různých oblastech,  rozvoj slovní zásoby všech žáků, 

- nákup technologií a pomůcek (čtečky, tablety, audiovizuální 

technika, karty se slovy, skládačky, stolní hry atd.), 

- spolupráci učitelů českého jazyka, setkávání, předávání zkušeností 

a informací, workshopy, vzdělávání.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady     

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje  

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

38 ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY ZŠ 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní 

školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových 

kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také 

promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje 

vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.  

Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. 

Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených 

školním neúspěchem. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele 

školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě 

prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). V klubu jsou  

respektovány individuální potřeby a požadavky žáků, jako je např. 

rozdílná úroveň techniky čtení, jejich věk a různé zájmy. Vedoucí     

v rámci kroužku každého žáka nejen pozoruje a pravidelně 

vyhodnocuje, ale především pro žáka připravuje a nabízí takové 

aktivity a činnosti, které mu umožní naučit se něco nového, a tak 

povedou k jeho rozvoji. Zároveň se aktivity plánují tak, aby byly pro 

žáky přínosné, motivující a pestré. Klub je vybaven vhodnými 

dětskými knihami např. z oblasti beletrie, populárně naučné knihy, 

encyklopedie. Knihy jsou různorodé jejich obsah a forma odpovídají 

rozdílným zájmům čtenářů. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Radomyšl 

ZŠ Blatná T.G.Masaryka 

ZŠ Záboří 

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   139 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

   

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

39  ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit rozvoj dovedností žáků (včetně žáků 

nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v oblasti 

matematické gramotnosti. Aktivita zahrnuje:  
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- podpora vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti 

včetně nových metodách práce, 

- podpora individuální výuky (tandemová, dělení do skupin), 

- sdílení dobré praxe mezi pedagogy (v rámci jedné školy,  mezi 

základními školami),  

- nákup a obnova pomůcek potřebných pro rozvoj matematických 

dovedností např. pracovní sešity a učebnice, encyklopedie, 

geometrická tělesa,   plnící tělesa, řady čísel, číselné osy, magnetické 

tabulky s číslicemi, matematické a logické hry aj., 

- příprava žáků na soutěže, podpora účasti žáků na soutěžích, 

- podpora vzniku a provozu kroužků zaměřených na rozvoj 

matematické gramotnosti. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje  

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

40 KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO 

ŽÁKY ZŠ  

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro 

žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 

logického, informatického a strategického myšlení žáků.  Aktivita 

umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní 

školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků 

ohrožených školním neúspěchem. Vedoucí klubu respektuje 

individuální potřeby a požadavky žáků, rozdílnou úroveň 

matematické gramotnosti, jejich věk a různé zájmy. Vedoucí v rámci 

klubu každého žáka nejen pozoruje a pravidelně vyhodnocuje, ale 

především vytváří žákovi aktivity a činnosti, které vedou k jeho 

rozvoji. Zároveň plánuje aktivity tak, aby byly pro žáky přínosné, 

motivující a pestré. Zaměřovat se mohou např. na rozvoj vrozené 

logiky, verbálních schopností, matematických schopností, plošnou a 

prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, funkční gramotnost, 

praktickou inteligenci, vnímání, postřeh apod. 

Součástí této aktivity je vytvoření příjemného, motivujícího               

a tvůrčího prostředí klubového prostoru např. vhodným nábytkem, 
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učebními pomůckami jako jsou např. logické a strategické deskové 

hry, sbírky logických úloh, hádanky, rébusy, hlavolamy, detektivní 

hry, karetní hry, jazykové a vědomostní a společenské hry. V klubu 

je možné začít s podporou informatického myšlení. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Sedlice 

ZŠ Blatná T.G.Masaryka 

ZŠ Záboří 

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   139 000,- Kč      

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

41 ROZVOJ  KOMPETENCÍ  V POLYTECHNICE 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit spolupráci škol směřující k rozvoji 

kompetencí žáků (včetně žáků nadaných a žáků se SVP) v oblasti 

polytechnického vzděláván. Aktivita zahrnuje:  

- motivační aktivity – exkurze, soutěže, výstavy, návštěva muzeí, 

firem, podnikatelů, Techmánie a podobných zařízení, seznamování 

s významnými osobnostmi naší společnosti a jejich vynálezy 

- podpora manuální zručnosti – např. výroba rozličných předmětů, 

práce s přírodními i umělými materiály atd., práce se stavebnicemi 

(Merkur, Lego a pod.) 

- dovybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních 

schopností a dovedností, 

- dovybavení nebo obnova vybavení technických dílen základních 

škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním 

nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním 

materiálem atd.), 

- zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků,  

- podporu kroužků se zaměřením na rozvoj polytechnického 

vzdělávání (personální, materiálová, finanční), 

- vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, sdílení 

zkušeností a vzájemná výměna informací. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady     
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Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje  

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

42 ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI  

A INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ   

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je vytvářet ve školách podmínky, které by 

odpovídaly Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT) 

a požadavkům na materiálně-technické vybavení ICT. 

Kvalitní vybavení digitálními technologiemi bude vytvářet podmínky 

vše žákům rozvíjet své digitální dovednosti a informatické myšlení 

žáků tak, aby rozvíjeli na maximální úrovni svůj vlastní potenciál 

(i nadaní, se SVP). 

Kvalitní přístup k digitálnímu vzdělávání je podmíněna i kvalitním 

vzděláváním pedagogů (rozšiřování povědomí o e-learningu, 

cloudovém prostředí, sdílení materiálů,…). 

Součástí aktivity je rozšiřování výuky k digitální gramotnosti            

o základy robotiky a vytváření jednoduchých algoritmů, obsahem je 

také seznamování se s programovacími jazyky. 

V rámci této aktivity bude podpořeno například:  

- zajištění kvalitního vybavení digitálními technologiemi ve školách 

(nákup, pravidelná modernizace, doplňování) 

- nákup robotických stavebnic, 

- modernizace softwarového vybavení, 

- vytvoření prostředí pro e-learnig, sdílení materiálů (cloud), 

- podpora kroužků robotiky,  

- příprava žáků na soutěže, účast na soutěžích (např. Bobřík 

informatiky, PaySecCup, atd.), 

- DVPP,  

- sdílení zkušeností mezi pedagogy navzájem v rámci sborovny, 

- sdílení zkušeností mezi základními školami atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ 

Předpokládané náklady   16 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

43 ROZVOJ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ PRO AKTIVNÍ 

POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je vytvoření podmínek pro posílení a udržování 

jazykových kompetencí pedagogických pracovníků a žáků 

základních škol včetně žáků nadaných a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

V rámci této aktivity budou podpořeny například:  

-  jazykové kurzy pro pedagogické pracovníky škol na rozvoj 

jazykových dovedností,    

- semináře podporující rozvoj jazykových a metodických dovedností,  

- letní jazykové školy – prázdninová soustředění, 

- setkávání a výměna zkušeností pedagogických pracovníků, 

- výjezdy do zahraničí, zahraniční stáže pedagogů, 

- výměnné pobyty žáků,  

- zapojení rodilých mluvčí do výuky   

- moderní a efektivní metody a formy výuky,   

- příprava žáků na soutěže, podpora účasti žáků v soutěžích, 

- podpora mezinárodní spolupráce mezi školami, 

- zřizování jazykových učeben,  

- nákup pomůcek – cizojazyčné  knihy a časopisy, software, atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, SŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

44 CLIL VE VÝUCE NA ZŠ  

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří 

nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich 

kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových 

předmětů. Metoda CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) je myšlenka integrace obsahového a jazykového 

vzdělávání, záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo předměty 

nebo jejich části prostřednictvím cizího jazyka.    
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Pedagog, který vyučuje cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), 

povede své dva kolegy-pedagogy, kteří nevyučují vzdělávací obor 

Cizí jazyk (dále jen „pedagog-nejazykář“). Pedagog-lektor připraví a 

zrealizuje pro své kolegy   výukovéh lekce cizího jazyka. Cílem je 

získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na 

zavedení metody CLIL do výuky.  

Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem-

nejazykářem připraví  minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině 

alespoň v délce cca 20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity 

realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím 

oboru. Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom 

vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům 

vzdělávání na úrovni žáka.  

Metoda CLIL tak propojuje cizí jazyk s jiným vzdělávacím oborem        

a přispívá ke zvyšování jazykových kompetencí žáků. Záměrem je 

vyučovat vybraný předmět nebo předměty nebo jejich části 

prostřednictvím cizího jazyka.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Sedlice 

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   108 000,- Kč    

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

45 ROZVOJ SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ GRAMOTNOSTI 

ŽÁKŮ   

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je rozvíjet a podporovat rozvoj sociální 

a občanské gramotnosti žáků dle jejich věkových specifik.  

Všichni žáci mají získat povědomí o dodržování a respektování 

dohodnutých pravidel chování v určitých prostředích a situacích 

(etika chování, environmentální výchova, pravidla spolupráce, 

komunikace, společenského chování,…). 

Žáci se učí získané dovednosti uplatňovat při vlastní účasti na 

organizaci různých aktivit (vystoupení, školní ples, akademie, 

příprava aktivit pro mladší žáky, příprava aktivit pro návštěvu 

z partnerské školy, aktivity ve spolupráci se SRPŠ,…). Aktivity 

mohou podporovat i žákovské parlamenty (pomoc potřebným, 

spolupráce s jinými organizacemi,…). 

Při nácviku a upevňování dovedností školy spolupracují 

s agenturami, které se specializují na vytváření správných sociálních 
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a osobnostních kompetencí.  

Aktivita zahrnuje: 

- podporu školních parlamentů,       

- besedy, přednášky, workshopy, exkurze, 

- programy primární prevence, 

- adaptační kurzy při přechodu na 2. stupeň, 

- aktivity pro prevenci či nápravu rizikového chování žáků, 

- rozvoj sociálních dovedností, odpovědnosti za své chování,  

- posilování komunikačních dovedností, schopnost řešit problémy, 

konflikty, neúspěchy, kritiku, adekvátní reakce na stres, protistresový 

program,  

- vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, škole, podpora 

zdravého životního stylu (Zdraví do škol,…). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   8 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj, zřizovatel 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

46 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH 

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Kariérové poradenství v základních školách 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje zajištění komplexních služeb kariérového 

poradenství pro žáky základních škol a to jak zajištěním personální 

podpory (například pozice kariérového poradce ve škole), tak 

udržením stávající spolupráce se středními školami a s institucemi 

zabývajícími se kariérovým poradenstvím. 

V rámci této aktivity bude podpořeno například:  

- zajišťování personální podpory – kariérového poradce, 

- DVPP v oblasti kariérového poradenství, 

- sdílení dobré praxe mezi školami, 

- exkurze v podnicích, 

- návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo, 

- spolupráce se středními školami (Blatná, Klatovy, Strakonice, 

Volyně, Březnice) , burza škol v Blatné, 

 -  spolupráce s Úřadem práce Strakonice - aktivní, besedy s rodiči, 

profesní testy (dotazníky – zjišťování zájmu o obory, nabídka oborů). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ, SŠ, organizace, ÚP, obce 

Předpokládané náklady   neurčeno  
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Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje  

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

47 ŠKOLNÍ ASISTENT - PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ   

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 

školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet    

a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům 

ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň 

tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků 

ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující 

oblasti: 

- nízká motivace ke vzdělávání, 

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost, 

- nedůslednost ve školní přípravě, 

- kázeňské přestupky, 

- nedůsledné rodičovské vedení, 

- sociokulturně znevýhodněné prostředí. 

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo     

v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci             

s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách 

vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění 

rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou   

a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, 

poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační 

činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Podmínkou 

výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních 

předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně                  

o pedagogických pracovnících. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Radomyšl 

ZŠ Lnáře 

ZŠ Blatná T.G.Masaryka   

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   841 000,- Kč  

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

48 TANDEMOVÁ VÝUKA NA ZŠ 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních 

škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného 

vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových 

kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít 

pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro dva pedagogy, 

kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 

pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé 

vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých 

metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Celý cyklus je 

tvořen 10 hodinami výuky (1 hodina = 45 minut) a 10 hodinami 

přípravy na výuku a reflexe (1 hodina = 60 minut). Druhý pedagog 

ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. 

Tandemová výuka ale není hospitace, kdy jeden pedagog vyučuje a 

druhý pozoruje. Jedná se o společnou výuku, kdy oba pedagogové 

vyučují ve vzájemné spolupráci. Součástí spolupráce je uplatnění 

principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Radomyšl   

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   24 000,- Kč  

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

49 DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM 

NEÚSPĚCHEM 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem 

prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být také využita 

pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, 

pomůže jim upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední 
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přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým 

vzdělávacím programem (např. v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyk). Aktivita bude realizována prostřednictvím 

doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného 

pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude 

vedením školy určena pro vedení doučování. Při identifikaci žáků 

ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující 

oblasti:  

- nízká motivace ke vzdělávání, 

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost, 

- nedůslednost ve školní přípravě, 

- kázeňské přestupky, 

- nedůsledné rodičovské vedení, 

- sociokulturně znevýhodněné prostředí.  

Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel 

školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém 

období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné 

vycházet z informací získaných při zápisu.    

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Blatná J.A.Komenského 

ZŠ Blatná T.G.Masaryka   

ZŠ Sedlice 

ZŠ Záboří 

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   572 000,- Kč     

Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

 

7.2.8 Spolupráce aktérů v oblasti základního vzdělávání 

 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

 

50 ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ 

ŽÁKŮ     

 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem této aktivity je zapojit žáky včetně nadaných a žáků se SVP do 

kulturních činností školy a obce. 

Žáci získávají povědomí o své vlastní obci, škole, kulturním 

a uměleckém světě ve svém okolí, snaží se předávat získané 

informace či rozšiřovat tyto činnosti o své vlastní práce. Učí se 
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tolerovat a chápat rozdílnosti v multikulturním prostředí. 

Aktivita rozvíjí estetickou výchovu a mediální gramotnost. 

V rámci této aktivity budou podpořeny například:  

- spolupráce škol s kulturními středisky, muzei, galeriemi, 

knihovnami (návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů, 

besed, přednášek, kina atd.), 

- zapojování žáků do organizace akcí jako jsou besídky, tvořivé dílny 

a výstavy, umělecky zaměřené soutěže atd., 

- zájmové útvary zaměřené na rozvoj tvořivosti žáků, 

- spolupráce se ZUŠ, 

- účast na přípravě mediální prezentace školy (rozhlasové relace, 

články do regionálních periodik, webové stránky a facebookový 

profil školy), 

- mezikulturní vzdělávání (například svátky a zvyky z cizích zemí) – 

spolupráce se zahraničními partnerskými školami atd. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce Základní umělecká škola Blatná, Centrum kultury a vzdělávání 

Blatná, další kulturní střediska, školy mimo území Svazku obcí 

Blatenska, zahraniční školy atd. 

Předpokládané náklady   4 000 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj, zřizovatel 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

51 PLNĚ FUNGUJÍCÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ   

   

Vazba na cíl 2.3 Spolupráce aktérů v oblasti základního vzdělávání 

Vazba na opatření  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je určena pro zajištění fungujícího školního poradenského 

pracoviště (ŠPP) sestávající z kvalitních pedagogických pracovníků, 

kteří spolupracují se všemi pedagogy, žáky a zákonnými zástupci 

žáků (poradenská služba, reedukační služby, konzultace). Úkolem 

ŠPP je navázat spolupráci i se ŠPZ (SPC, PPP, externími odborníky 

na péči o žáky se SVP). 

Cílem je získat finanční prostředky na pracovní pozice dalších 

odborníků na škole, popř. na finanční ohodnocení externích 

odborníků ze ŠPZ, čímž bude podpořeno inkluzivní vzdělávání na 

základních školách. 

Obsah aktivity: 

- hledání nebo zajištění prostředků na pracovní pozice pracovníků 

ŠPP (speciální pedagog, školní psycholog, sdílený asistent 

pedagoga), 

- zajištění podmínek pro práci se žáky SVP (speciální a kompenzační 
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pomůcky, ICT, SW) – formou nákupu, zápůjčky, 

- spolupráce s odborníky ze ŠPZ (metodická a odborná pomoc) 

- navázání spolupráce mezi školami (např. společný pracovník pro 

více škol, zápůjčky pomůcek na dobu nutnou) 

- spolupráce při zajišťování kvalitních podmínek pro inkluzivní 

vzdělávání (příklady dobré praxe, konzultace, tvorba dokumentace). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, 

speciálně pedagogická centra, lékaři atd. 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje + podpůrná opatření, Jihočeský kraj, MŠMT   

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

52 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A 

SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ ZŠ 

Vazba na cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita škol 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené                    

s tématy souvisejícími s modernizací škol  a vzdělávacího systému a 

dostatečný prostor k diskusi. Základní škola zajistí realizaci odborně 

zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího 

odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího 

systému. Externím odborníkem může být např. pracovník 

pedagogicko-psychologické poradny, odborník na dané téma, který 

se tématem dlouhodobě zabývá, např. publikuje v odborných 

časopisech, přednáší na vysoké škole, lektoruje semináře DVPP, 

může to být i zkušený pedagog z jiné školy, apod. 

Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů, 

maximální počet rodičů bude stanoven tak, aby setkání splnilo účel, 

aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do 

průběhu setkání formou diskuze. Setkávání rodičů se dle možností 

uskuteční přímo v prostorách dané základní školy. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ Lnáře 

Spolupráce  - 

Předpokládané náklady   23 000,- Kč     
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Předpokládané fin. zdroje OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v rámci Podpory škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

53 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Zdravý životní styl  

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na spolupráci škol a ostatních subjektů a 

podporuje udržení a rozšiřování pohybových aktivit v době 

vyučování i mimo ní – sportovní soutěže, sportovní dny, turnaje, 

sportovní kroužky, školy v přírodě, plavecké výcviky, veřejné 

bruslení. Bude podporováno  také zkvalitňování  stravování žáků 

základních škol formou:  

-  dodržování spotřebního koše 

- zapojování do akcí – Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravé 

zoubky, Zdravá 5ka atd. 

- zajištění kvalitních dodavatelů potravin, 

-  využívání regionálních potravin,  

- podpora zvyšování podílu ovoce při stravování žáků,   

- výuka zdravého vaření ve školních kuchyňkách. 

Na aktivitu navazuje potřeba vylepšování materiálně technického 

zázemí (hřiště, herní prvky, sportovní pomůcky,   pítka čisté vody, 

sprchy, školní kuchyně, kuchyňky pro výuku).    

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce obce, organizace, firmy, lékaři atd.  

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MZ, obce, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice  ne 
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7.2.9 Všeobecná podpora vzdělávání ve školách   

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

54 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL  

Vazba na cíl 1.2 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

1.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

1.4.Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

2.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

2.4.Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků základních škol 

pomocí dlouhodobého vzdělávání. Vedle vzdělávání pedagogů 

v rámci „šablon“ bude probíhat vzdělávání pro pracovníky škol 

formou absolvování akreditovaných vzdělávacích programů. Je 

podporováno také vzdělávání formou neakreditovaných programů, 

např. místní vzdělávací akce typu „učíme se navzájem“ a dalších 

forem  vzdělávání: 

- sdílení zkušeností – formou workshopů a konferencí,   

- vzájemné informování – prostřednictvím společných setkání, 

emailů, internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod., 

- společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem 

lepšího porozumění vybrané problematice, 

- stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i 

neformálního vzdělávání, 

- kolegiální formy podpory – setkávání s prvky mentoringu, 

 poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných 

zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného 

provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem  

i uvnitř škol, nákup odborné literatury. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

ZŠ z území MAS Blatenska 

Základní umělecká škola 

Spolupráce Instituce formálního i neformálního vzdělávání, NIDV, experti, 

Jihočeská univerzita, zřizovatelé 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje 

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

55 PORADENSTVÍ A ADMINISTRATIVNÍ SERVIS PRO 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Poradenství a administrativní podpora 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Základní školy z Blatenska a další subjekty budou hledat možnosti 

zajištění poradenství a administrativního servisu pro školy. Cílem je, 

aby se vedoucí pracovníci škol mohli plně věnovat manažerské a 

pedagogické práci a zvyšování kvality vzdělávání ve školách. Školy 

potřebují:  

- efektivní dostupnost ekonomického a právního poradenství, 

- dotační a grantové poradenství (podpora při přípravě projektů a při  

   zpracování žádostí o dotace a granty, administrace projektů),  

- podporu v oblasti IT (na každé škole IT pracovník), 

- administrativně-technický servis, zpracování účetnictví,  

- podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- finanční prostředky na práci nepedagogických pracovníků. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce obce, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje   

Navazující investice  ne 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

56 PODPORA VEDENÍ ŠKOL NADŘÍZENÝMI ORGÁNY   

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Kvalita vzdělávání ve školách nezávisí jen na jejich snaze a motivaci 

pracovníků škol, ale i na podpoře, kterou školám poskytují nadřízené 

orgány (MŠMT, kraje, obce).  Rozvoj motivující kultury zaměřené 

na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý 

pedagogický rozvoj celé školy je potřeba podporovat: 

- vytvářením stabilního legislativního prostředí, 

-  naplňováním a udržováním dlouhodobých koncepcí,   

- snižováním administrativní zátěže pracovníků škol, 

- dostatečným finančním ohodnocením pracovníků škol,  

- vhodnou a dostatečnou komunikací MŠMT se školami, 

- dostupností  průběžného vzdělávání pedagogů, možnostmi sdílet  
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  zkušenosti a příklady dobré praxe,  

- dostupností psychologických služeb pro pracovníky škol,  

- supervizí a mentoringem pro pracovníky škol. 

Školy Blatenska budou sdělovat svoje potřeby a budou pomáhat 

hledat možnosti jejich naplnění. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠMT, Jihočeský kraj, obce 

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

57 PORADY ŘEDITELŮ ŠKOL  

Vazba na cíl 1.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

1.4.Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

2.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

2.4.Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje spolupráci škol z  území správního obvodu ORP 

Blatná. Odbor finanční a školství MěÚ Blatná  bude  1x za pololetí 

(2x za rok) organizovat setkání ředitelů škol a pracovníků odboru. 

Obsahem setkání bude: 

- získávání informací od ředitelů škol (požadavky a potřeby škol), 

řešení případných problémů 

- výměna informací mezi řediteli škol 

- výměna informací mezi řediteli škol a pracovníky odboru 

- předávání informací pro ředitele 

- stanovování jednotných podmínek pro rodiče a děti v Blatné 

- spolupráce odboru při přípravě akcí škol .  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Odbor finanční a školství MěÚ Blatná 

Spolupráce MŠ, ZŠ   

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje zřizovatel 

Navazující investice - 
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7.2.10 Zvyšování kvality zájmového vzdělávání  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

58 ROZVOJ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH 

  

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií 

Typ aktivity Aktivity škol 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita podporuje rozvoj žáků v době mimo vyučování  

prostřednictvím zájmového vzdělávání ve školních družinách a 

školní klubech. Je zamřena na:  

- vzájemnou spolupráci škol, družin, klubů, 

- zajištění vhodných prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ 

- zajištění vhodného  vybavení  pro zájmové vzdělávání v ZŠ 

- zajištění pestré nabídky aktivit,  které  kompenzují jednostrannou 

zátěž ze školy, zajišťují duševní hygienu, rozvíjí schopnosti, znalosti 

a dovednosti, upevňuje sociální vztahy.   

- zajištění nabídky aktivit, které pomáhají rozvíjet  klíčové 

kompetence (přírodní vědy, technické  a řemeslné obory a práce s 

digitálními technologiemi).   

Zájmové vzdělávání v základních školách má funkci výchovnou, 

vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), 

sociální  a preventivní. Podporuje rozvoj všech  žáků včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.   

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, družiny, kluby  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje 

Navazující investice - 

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

59 UDRŽENÍ A ROZVOJ ČINNOSTI DDM BLATNÁ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.1 Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
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Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Typ aktivity Aktivita školského zařízení  

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na udržení a rozšíření činnosti Domu dětí          

a mládeže v Blatné a podporu pestré nabídky aktivit pro 

organizované děti a mládež. Mezi cíle DDM bude v roce 2018 patřit: 

- hledání a vytváření kvalitních podmínek a zázemí pro zájmové 

vzdělávání (ZV), 

- vyhledávání odborně a pedagogicky vzdělaných vedoucí (PVČ), 

- zabezpečování jejich dalšího vzdělávání; hledání nových trendů v 

oblasti ZV a jejich zařazení do nabídky DDM,  

- příprava a podávání projektů a grantů pro zabezpečení ZV, 

- pokrytí co největší skupiny dětí, včetně dětí mimořádně nadaných 

a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. 

DDM bude zajišťovat aktivity formou: 

- příležitostnou, 

- pravidelnou (kroužky), 

- táborovou (příměstské, pobytové tábory),  

- osvětovou činností,  

- podporou dětí mimořádně nadaných a dětí se speciálně 

vzdělávacími potřebami. 

Do aktivit DDM budou i v roce 2018 patřit kroužky a aktivity: 

- pohybově sportovní, 

- estetické,  

- výtvarné a rukodělné,  

- taneční, hudební a dramatické, 

- environmentální a technické, 

- společenskovědní. 

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem DDM je Jihočeský kraj, nejsou 

jeho aktivity omezeny pouze na město Blatná. Bude udržena činnost 

47 kroužků, na které ve školním roce 2016/2017 docházelo 593  

členů. Cílem je činnost udržet a dále rozvíjet. Proto je potřeba 

udržovat a zkvalitňovat podmínky pro činnost DDM a umožnit 

organizaci, aby mohla na rozdíl např. od základních škol rychle 

reagovat na aktuální trendy a zájmy dětí a přizpůsobit jim aktuální 

nabídku kroužků, aktivit a akcí. To je podmíněno dostatkem 

kvalifikovaných lidských zdrojů dostatkem vhodných prostor             

a modernizací vybavení. Aktivita zahrnuje spolupráci s dalšími 

subjekty podporujícími vzdělávání dětí a žáků.      

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor Dům dětí a mládeže Blatná  

Spolupráce obce, školy, organizace 

Předpokládané náklady   neuvedeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, město Blatná  

Navazující investice  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

 60 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.1 Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školského zařízení  

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na rozvoj polytechnických kompetencí               

a podporu podnikavosti dětí mladšího školního věku. Cílem aktivity 

je seznámení se základy práce se dřevem a nástroji. Děti se naučí 

praktické práci s výkresy a naučí se bezpečnou práci s nástroji            

a jiným vybavením potřebným k práci se dřevem. Dokážou si 

zorganizovat pracovní prostor a zvolit vlastní postup práce. Účastníci 

aktivity se naučí práci v týmech s vymezením rolí a zodpovědností.  

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor Dům dětí a mládeže Blatná  

Spolupráce -   

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, město Blatná  

Navazující investice  - 

 

 

7.2.11 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

 

  

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

61 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 

PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÉ KNIHOVNY BLATNÁ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 -  Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

 Aktivita podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí (včetně dětí 

se speciálně vzdělávacími potřebami) formou  informačních lekce a 

edukačních programů Městské knihovny Blatná. Cílem aktivity je 

vyvinout u dětí předškolního věku kladný vztah ke knize a knihovně 

obecně. Jeden z programů bude zaměřen na zvyky, tradice, roční 

období atd., druhým programem je pohádkové tvoření v tvůrčích 

dílnách.  Aktivita doplňuje školní vzdělávací program mateřských 

škol. Mateřské školy obdrží seznam edukačních programů na daný 

školní rok a dle vlastního výběru se na libovolný program přihlásí. 

Programy se aktualizují v souvislosti s aktuálními trendy, novými 
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knižními tituly a v návaznosti na konkrétní potřeby mateřských škol 

a dětí. Aktivita zohledňuje specifické potřeby jednotlivých účastníků. 

V případě speciálních požadavků ze strany pedagogů MŠ je edukační 

pracovník knihovny schopný připravit edukační program na míru. 

Předpoklad je realizace 4 akcí za rok.  

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor Centrum kultury a vzdělávání Blatná   

Spolupráce MŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   10 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, případně dotace, granty (MŠMT, Jihočeský kraj)   

Navazující investice  - 

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

62 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÉ KNIHOVNY BLATNÁ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, včetně žáků 

mimořádně nadaných a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Bude probíhat formou informačních lekcí a edukačních programů 

pořádaných Městskou knihovnou Blatná. Cílem je udržet a 

prohloubit u dětí školního věku kladný vztah k četbě a knihovně 

obecně. Předpokládá se realizace 8 akcí za rok, jejich obsahem bude 

např.:   

- seznamování s knihovnou, 

- pasování čtenářů, 

- bajky a komiksy, 

- ekologie, 

- včely a člověk, 

- kdo to byl (známě osobnosti). 

Aktivita doplňuje školní vzdělávací program základních škol. 

Základní školy obdrží seznam edukačních programů na daný školní 

rok a dle vlastního výběru se na libovolný program přihlásí. 

Programy se aktualizují v souvislosti s aktuálními trendy, novými 

knižními tituly a v návaznosti na konkrétní potřeby základních škol a 

jejich žáků. Aktivita bude zohledňovat specifické potřeby 

jednotlivých účastníků. V případě speciálních požadavků ze strany 

pedagogů ZŠ je edukační pracovník knihovny schopný připravit 

edukační program na míru. 

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor Centrum kultury a vzdělávání Blatná   

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   20 000,- Kč 
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Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, případně dotace, granty (MŠMT, Jihočeský kraj)   

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

63 DOPROVODNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na pořádání doprovodných aktivit Městského 

muzea Blatná. Jde o různorodé doprovodné aktivity tematicky 

spojené s aktuálně probíhajícími výstavami v prostorách muzea. 

Aktivity hravou formou podpoří u dětí a žáků zájem o kulturu a 

historii. Aktivity budou zohledňovat specifické potřeby jednotlivých 

účastníků. Zároveň budou rozvíjet kreativitu dětí a žáků a podporovat 

proaktivní přístupy k řešení problémů. Jedná se o různé typy tvůrčích 

dílen a seminářů, workshopů a dalších aktivit. Aktivity budou 

zohledňovat specifické potřeby jednotlivých účastníků, podpoří 

rozvoj všech dětí včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Centrum kultury a vzdělávání Blatná   

Spolupráce MŠ a ZŠ z území MAS Blatensko, ZUŠ Blatná 

Předpokládané náklady   40 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, případně dotace, granty (MŠMT, Jihočeský kraj)   

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

64 EDUKAČNÍ PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA 

BLATNÁ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita si klade za cíl podpořit rozvoj žáků (včetně žáků se 

speciálně vzdělávacími potřebami) formou programů propojených s 

aktuálními tématy a se světovými, českými i regionálními 

historickými událostmi. V rámci edukačních programů bude 

posluchačům přiblížena každodennost člověka minulosti v komparaci 

s dnešní společností. Historik muzea Blatná aktualizuje nabídku 

programů, která bude pružně reagovat na aktuální poptávku a 

aktuálně řešená téma. V roce 2018 proběhne v Městském muzeu 
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Blatná speciální program nazvaný „Osudová osmička“. V jeho rámci   

si může zájemce o edukační program zvolit téma vztahující se 

k událostem, které proběhly v letech 1648, 1848, 1918, 1948 a 1968. 

Každý edukační program bude proložen dobovým obrazovým nebo 

audiovizuálním materiálem, která odráží historickou paměť utvářející 

naši identitu. Celkově bude zdůrazňována důležitá role historického 

vědomí v dnešní společnosti.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Centrum kultury a vzdělávání Blatná   

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   10 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, případně dotace, granty (MŠMT, Jihočeský kraj)   

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

65 ČINNOST DALŠÍCH SUBJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH 

VHODNÉ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU  

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření  Všechna opatření dle strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na udržení činnosti a spolupráci organizací, 

zaměřených na vhodné využití volného času (Centrum kultury a 

vzdělávání Blatná, Občanské sdružení duhové ještěrky, sportovní 

organizace atd.). Významnou roli mají v oblasti kvalitního využití 

času také sbory dobrovolných hasičů, rybáři, myslivci, kulturní 

spolky. Důležitá je i dostupnost dětských hřišť, sportovišť, 

městského koupaliště atd. Cílem je také podpora vzájemné 

spolupráce organizací, předávání informací a zkušeností a příprava 

společných programů a projektů. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor obce, organizace, spolky, sdružení 

Spolupráce firmy, školy  

Předpokládané náklady   neuvedeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce  

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

66 DOSTUPNOST VENKOVNÍCH ZÓN PRO TRÁVENÍ 

VOLNÉHO ČASU 

 

Vazba na cíl Cíl 3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání 

Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření  Všechna opatření dle strategického rámce MAP pro Blatensko 
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Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Cílem aktivity je udržování stávajících hřišť a odpočinkových zón 

v Blatné i v okolních obcích a úpravy dalších venkovních prostor pro 

trávení volného času. V  říjnu 2015 bylo v Blatné otevřeno 

streetworkoutové hřiště pro děti a mládež. V roce 2016 začalo být 

budováno skate hřiště. Záměrem je hledání možností budování 

dalších venkovních odpočinkových a sportovních zón pro děti 

mládež na území Blatenska. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor město Blatná a ostatní obce     

Spolupráce organizace  

Předpokládané náklady   neuvedeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce  

Navazující investice  - 

 

7.2.12 Zvyšování kvality vzdělávání v základní umělecké škole  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

67 ROZVOJ KOMPETENCÍ A DOVEDNOSTÍ V ZÁKLADNÍ 

UMĚLECKÉ ŠKOLE BLATNÁ   

 

Vazba na cíl  Cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na udržení a případné rozšíření činností, které 

se v Základní umělecké škole Blatná realizují nad rámec ŠVP a 

podporují rozvoj dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP a žáků 

mimořádně nadaných. Aktivita zahrnuje udržování tradic a folklóru 

(různé kapely a žánry, celkem 10 souborů – každý jinak zaměřený), 

podporu hudební tvořivosti hravou formou (nejen přehrávání not, ale 

i podpora fantazie), spolupráci a mateřskými a základními školami    

(návštěvy v ZUŠ, výchovné koncerty 10 za rok), účast na různých 

soutěžích, vystoupení pro veřejnost (nejen na územím Blatenska, ale 

i mimo něj). Vedle rozvoje kompetencí žáků v uměleckém 

vzdělávání  aktivita podporuje i rozvoj kulturního povědomí a 

vyjádření žáků. Cílem je i větší propagace aktivit ZUŠ Blatná.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Základní umělecká škola Blatná 

Spolupráce MŠ, ZŠ, obce 

Předpokládané náklady    neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje Jihočeský kraj, případně dotace a granty (MŠMT atd.)   

Navazující investice -  
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

68 VYUŽITÍ VENKOVNÍCH PROSTOR U ZUŠ BLATNÁ PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vazba na cíl Cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Jedním ze záměrů na rok 2018 je příprava revitalizace zahrady u 

ZUŠ Blatná tak, aby mohla být využívána pro umělecké vzdělávání  

a různé kulturní akce. Ve městě vhodné místo pro kulturní akce není. 

Využívá se kinosál v sokolovně, vhodné vnější prostory pro 

koncerty, divadla pod širým nebem atd. chybí. Aktivita zahrnuje: 

- jednání zástupců ZUŠ Blatná a zástupců města o možnostech 

využití venkovních prostor u ZUŠ pro zkvalitnění vzdělávání a 

pořádání kulturních akcí  

- příprava záměru, plánu 

- hledání finančních zdrojů na realizaci akce, 

- příprava na realizace akce (vybudování přístupu zvenku - od 

kostela, úprava prostranství, revitalizace zeleně, vybudování 

zastřešeného pódia a chodníčků,  instalace lavic). Upravené 

prostory by sloužily nejen ZUŠ Blatná, ale i ostatním školám, 

organizacím atd.  
Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Město Blatná  

Spolupráce Základní umělecká škola Blatná 

Předpokládané náklady    neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje Město Blatná  

Navazující investice ano 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje Město Blatná, Jihočeský kraj, MMR 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

69 ROZVOJ SPOLUPRÁCE ZUŠ BLATNÁ S MATEŘSKÝMI 

ŠKOLAMI 

 

Vazba na cíl Cíl 1.2    Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na rozvoj další spolupráce mezi ZUŠ Blatná a 

MŠ z  území MAS Blatenska.  Aktivita zahrnuje udržení dosavadní 

spolupráce škol a její rozšíření o spolupráci další:  

- setkání vedoucích pracovníků škol  (ZUŠ Blatná a všechny MŠ 

z území Svazku obcí Blatenska), vymezení další spolupráce,  

- návštěvy MŠ v ZUŠ Blatná, prohlídka prostor, představení 
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nástrojů a různých hudebních žánrů (vystoupení žáků a učitelů 

ZUŠ), 

- vzdělávací koncerty a muzikály vhodné pro předškolní věk. 

- vzdělávací semináře ZUŠ pro učitelky mateřských škol.   

Cílem je podpora rozvoje kompetencí pedagogů a dětí v uměleckém 

vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí.  

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Základní umělecká škola Blatná 

Spolupráce MŠ z  území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   100 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, Jihočeský kraj, MŠMT   

Navazující investice  - 

 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

70 ROZVOJ SPOLUPRÁCE ZUŠ BLATNÁ SE ZÁKLADNÍMI 

ŠKOLAMI 

 

Vazba na cíl Cíl 2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí žáků v uměleckém vzdělávání 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na rozvoj další spolupráce mezi ZUŠ Blatná a 

ZŠ z  území MAS Blatenska.  Cílem je podpora rozvoje kompetencí 

žáků v uměleckém vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a 

vyjádření žáků (včetně žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných).. 

Aktivita zahrnuje udržení dosavadní spolupráce škol a její rozšíření o 

spolupráci další:  

- odborná spolupráce pedagogů  - setkávání učitelů ZUŠ a učitelů 

hudební výchovy ze ZŠ, předávání informací, zkušeností a 

příkladů dobré praxe,  

- vzdělávací koncerty pro žáky, 

- vzdělávací semináře ZUŠ pro učitele hudební výchovy na 

základních školách.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Základní umělecká škola Blatná 

Spolupráce ZŠ z  území MAS Blatenska 

Předpokládané náklady   150 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, Jihočeský kraj, MŠMT   

Navazující investice  - 
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7.2.13 Sociální  služby a prevence  

  

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

71 PODPORA ŽÁKŮ V  NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO 

DĚTI A MLÁDEŽ 

 

Vazba na cíl Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem  

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Cílem aktivity je udržení činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež STATION 17. Zařízení je místem, kde lze smysluplně trávit 

volný čas a najít pomoc a podporu.  Posláním nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež STATION 17 je poskytnout podporu pro 

zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých z Blatenska, kteří 

se ocitají nebo mohou ocitnout  v obtížných životních situacích, nebo 

jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zařízení poskytuje 

odbornou pomoc, podporu  a informace. Je také místem, kde lze 

trávit volný čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým 

nežádoucími jevy jako jsou bary, hospody, ulice. Služba je 

orientovaná primárně na sociální práci  a poradenství a až sekundárně 

na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení cílové skupiny od 

rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového chování, 

pokud se již vyskytlo. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Prevent 99 z.ú. 

Spolupráce MÚ Blatná, SOU Blatná, SOŠ Blatná. ZŠ T. G. M. Blatná, ZŠ 

Komenského Blatná, ZŠ Holečkova Blatná 

Předpokládané náklady   1 400 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje  obce, Jihočeský kraj 

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

72 ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO 

RODINY S DĚTMI  

Vazba na cíl Cíl 3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem  

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako 

registrované sociální služby dle § 65 zákona o sociálních službách 

č.108/2006 Sb.  Posláním služby je pomoci rodinám zlepšit svoji 

nepříznivou sociální situaci a vytvořit takové podmínky, které 

nebudou ohrožovat vývoj dítěte/dětí.Služba míří především na 

rodiny, které jsou v agendě SPOD a hrozí jim odebrání dítěte/dětí. 
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Případně jim byly děti/dítě odebrány a rodiny usilují o jejich návrat.  

Nabízené poradenské, výchovné aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti vedou k eliminaci výchovných problémů, problémů s 

nezaměstnaností, bydlením, financemi. Konkrétně jde o podporu a 

nácvik rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, 

nácvik sociálních kompetencí. Část činností je zaměřena na děti 

samotné – doprovázení do školy, k lékaři, na zájmové aktivity. Dále 

na zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro vzdělávání dětí a  

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Prevent 99 z.ú. 

Spolupráce MPSV, Jihočeský kraj, město Blatná, ÚP, pedagogicko-

psychologická poradna, poradna pro rodinu, další sociální a 

doprovodné služby pracující s cílovou skupinou 

Předpokládané náklady   900 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje Jihočeský kraj, MPSV,  obce v ORP, ostatní zdroje 

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

73 SPOLUPRÁCE METODIKŮ ŠKOLNÍ PREVENCE  

 

Vazba na cíl Cíl 2.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na další pokračování spolupráce metodiků 

školní prevence a zástupce sekundární prevence. K navázání 

spolupráce došlo na základě záměru, který byl již v prvním 

Komunitního plánu sociálních služeb MAS Blatenska. Tuto aktivitu 

je potřeba udržet. Jde zejména o výměnu informací o drogové 

problematice a nabízených službách, vytváření společných projektů a 

koordinaci společných aktivit (mapování sociálně patologických jevů 

na školách, odborná pomoc, monitoring potřeb neorganizované 

mládeže). 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor  ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce Prevent 99 z.ú. a další poskytovatelé sociálních služeb, Pedagogicko-

psychologická poradna Strakonice, střední školy 

Předpokládané náklady   900 000,- Kč 

Předpokládané fin. zdroje školy, organizace, Jihočeský kraj, MPSV  

Navazující investice  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

74 DOSTUPNOST STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE  

Vazba na cíl Cíl 2.3 a  3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Cílem aktivity je udržení dostupnosti Střediska výchovné péče ve 

Strakonicích, které využívají i lidé z Blatenska. Středisko poskytuje 

všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc 

dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a s 

negativními prvky v sociálním vývoji. Péče je zaměřena na 

odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci 

vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v 

sociálním vývoji žáků. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Středisko výchovné péče Strakonice 

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neuvedeno  

Předpokládané fin. zdroje Jihočeský kraj, MPSV  

Navazující investice  - 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

75  MONITORING PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Vazba na cíl Cíl 2.3 a  3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Aktivita je zaměřena na udržení trvalého monitoringu sociálně 

patologických jevů na území MAS Blatenska. Na monitoring se bude 

nadále cíleně zaměřovat Sociální odbor MěÚ Blatná a Prevent 99 z.ú. 

Spolupracovat budou obce a další subjekty. Aktivita je jednou 

z prevencí šíření negativních jevů, na základě monitoringu je možné 

reagovat na aktuální problémy a řešit je.   

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Sociální odbor MěÚ Blatná, Prevent 99 z.ú. 

Spolupráce obce, školy, Městská policie Blatná Policie ČR, instituce 

Předpokládané náklady   neuvedeno  

Předpokládané fin. zdroje obce, Jihočeský kraj, MPSV  

Navazující investice  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 76 PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Vazba na cíl Cíl 1.3 a 2.3 a  3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

  

Cílem je zajištění probíhajících preventivních programů. Pro rok 

2018 bude zvoleno další téma, na které bude prevence zaměřena. 

Prevence bude probíhat různými způsoby: přednášky, články, besedy 

pro dospělé, učitele, prarodiče.Témata: bezpečný sex, alkohol, léky, 

internet atd.  Cílem je informovat osoby, které mají vliv na výchovu 

dětí, o aktuálních negativních vlivech, které na děti působí. 

Termín realizace  rok 2018 

Realizátor Sociální odbor MěÚ Blatná  

Spolupráce obce, školy, o. s. Prevent, organizace 

Předpokládané náklady   neuvedeno  

Předpokládané fin. zdroje obce, Jihočeský kraj, MPSV  

Navazující investice  - 

 

 

7.2.14 Udržení procesu MAP a implementace 

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

77 UDRŽENÍ A ROZVOJ SPOLUPRÁCE NASTAVENÉ 

V RÁMCI  PROCESU MAP 

 

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Aktivita je zaměřena na udržení spolupráce a vzájemné podpory mezi 

jednotlivými aktéry vzdělávání  v území.  V období 2016/2017 byl na 

území MAS Blatenska nastartován proces spolupráce mezi školami, 

jejich zřizovateli, organizacemi zájmového a neformálního 

vzdělávání, organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími 

partnery. Na základě toho  vznikla Dohoda  o vzájemné spolupráci 

MAP  Blatenska. Hlavním výstupem spolupráce je společná dohoda 

o prioritách vzdělávací politiky v území (Strategicky rámec MAP pro 

Blatensko do roku 2023) a roční akční plán na rok 2018.   

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného 

místního akčního plánování s dalším zapojením škol do procesu, 

bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím rozvíjen samotný 
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MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování dalších 

akčních plánů. Spolupráce mezi jednotlivými aktéry vzdělávání  

v území se bude realizovat formou: 

- udržení činnosti řídícího výboru, 

- udržení činnosti pracovních skupin,  

- udržení činnosti odborných skupin,  

- rozvoje dalších forem spolupráce, zapojováním dalších aktérů. 

Výsledem aktivity bude:  

- prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu 

strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu 

spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci 

procesu společného plánování i na další subjekty.  

- rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně 

tvorby akčních plánů.  

Součástí aktivity bude i pravidelná aktualizace seznamu členů 

realizačního týmu, řídícího výboru, diskusních skupin, zapojených 

škol a dalších aktérů ve vzdělávání (pokud dojde ke změnám ve 

složení organizační struktury MAP).    

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor MAS Blatensko, případně jiný subjekt 

Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) prostřednictvím dalšího 

projektu MAP Blatensko)  

(v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) 

Navazující investice ne  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

78 REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT MAP   

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

Cílem je podpořit a zajistit realizaci každé z aktivit ročního akčního 

plánu s tím, že realizátor napsaný u konkrétní aktivity není 

zodpovědný za její splnění a není (ale může být) totožný 

s realizátorem projektu, v rámci kterého se bude aktivita plnit. 

Realizátoři aktivit jsou osoby (subjekty), které budou splnění aktivity 

trvale iniciovat. Budou tedy odpovědní za to, že aktivita bude „živým 

tématem“ a budou hledány možnosti jejího plnění. Předpokladem 

plnění každé aktivity je zajištění zdrojů plnění (lidských, 

materiálních, finančních). Budou se realizovat zejména aktivity 

s vazbou na  povinně volitelná témata ( Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost, inkluze a kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním vzdělávání,   Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem) a na volitelná témata (opatření dle 

https://www.google.cz/url?url=https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiL2PD-24DUAhUJUBQKHRCQB-EQFggUMAA&sig2=wm4Gt9bhp8lIImjPpHgfnw&usg=AFQjCNEhHGAVdp3Og1nM3cbJrzS3se13iA
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Strategického rámce MAP pro Blatensko). 

Povinně volitelná témata a volitelná témata  budou naplněna v 

následujících oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, 

předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, kompetence 

pro demokratickou kulturu, regionální identita – spolupráce 

s komunitou, polytechnické vzdělávání, tvořivost, iniciativa a 

podnikavost, kariérové poradenství.  

Bude kladen důraz na podporu pedagogických pracovníků, včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou 

vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu 

spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských 

zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a 

kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a 

klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit 

vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.  

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor MAS Blatensko, případně jiný subjekt 

Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) prostřednictvím dalšího 

projektu MAP Blatensko)  

(v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) 

Navazující investice ne  

 

 

ČÍSLO A NÁZEV 

AKTIVITY 

 

 

79 MONITORING A HODNOCENÍ PLNĚNÍ MAP 

 

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP pro Blatensko 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 

Popis aktivity  

 

V průběhu implementace MAP bude monitorováno, jak se realizace 

aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu daří, jaké se vyskytly 

překážky, co je třeba ještě udělat apod. Monitoring bude provádět 

realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami v předem 

určených intervalech. Výstupem z monitoringu  bude monitorovací 

zpráva, která bude předána jako podklad k jednání řídícímu výboru. 

Řídící výbor bude pravidelně vyhodnocovat plnění plánu. Budou 

vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace 

aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále 

aktuální (v souvislosti s potřebami území a jednotlivých škol a 

organizací).  Budou hodnoceny výsledky a přínosy, případně dopady 

realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu včetně jejich 

dopadu  na strategii MAP. Na základě toho budou stanoveny další  

kroky v procesu rozvoje a aktualizace MAP. 

Obsahem aktivity je i pravidelný monitoring a vyhodnocování 

realizace celého projektu  a naplňování priorit a cílů MAP. Na 

https://www.google.cz/url?url=https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiL2PD-24DUAhUJUBQKHRCQB-EQFggUMAA&sig2=wm4Gt9bhp8lIImjPpHgfnw&usg=AFQjCNEhHGAVdp3Og1nM3cbJrzS3se13iA
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základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými 

způsoby budou zjišťovány přínosy a dopady a bude vyhodnocována 

úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství.  

Termín realizace  Rok 2018 

Realizátor MAS Blatensko, případně jiný subjekt 

Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) prostřednictvím dalšího 

projektu MAP Blatensko)  

(v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) 

Navazující investice ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?url=https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiL2PD-24DUAhUJUBQKHRCQB-EQFggUMAA&sig2=wm4Gt9bhp8lIImjPpHgfnw&usg=AFQjCNEhHGAVdp3Og1nM3cbJrzS3se13iA
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Seznam zkratek 

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CLIL Content and Language Integrated Learning 

ČSÚ Český statistický úřad 

DDM Dům dětí a mládeže 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ICT Informační a komunikační technologie 

IT Informační technologie 

KAP Krajský akční plán 

MAP Místní akční plánování 

Místní akční plán 

MAS  Místní akční skupina 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce  asociálních věcí 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NIDV Národní institut dalšího vzdělávání 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NZV Neformální a zájmové vzdělávání 

OP PPR Operační program Peníze pro Prahu 

ORP Obec s rozšířenou působností   

Území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

SPC Speciálně pedagogické centrum 

SRPŠ Sdružení rodičů a přátel školy 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

Středisko výchovné péče 

ŠPP Školní poradenské pracoviště 

ŠZ Školský zákon 

ÚP Úřad práce 

ZŠ  Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola 
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