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Úvod 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II“podporuje další spolupráci 

partnerů v území ORP Blatná a stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů 

vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti. Projekt se skládá ze čtyř klíčových 

aktivit, které jsou dále děleny na podaktivity. Akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko 2020 

je jedním z výstupů podaktivity 2.8 Místní akční plánování. Cílem podaktivity je společné 

plánování v území, kompletní aktualizace dokumentace místního akčního plánování a tvorba 

akčních plánů. Ty musí být navrženy tak, aby na sebe navazovaly a pokrývaly celou dobu 

realizace projektu MAP II a minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Prvním 

akčním plánem, připraveným v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

Blatensko II“, je tento akční plán na rok 2020. V době jeho přípravy již probíhalyanalytické 

práce, které budou podkladem pro revizi strategického rámce MAP a přípravu dalšího akčního 

plánu na rok 2021.  

 

Akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko 2020 je souborem aktivit, které vedou k rozvoji  

a zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Obsahuje aktivity (záměry), které se 

v tomto období mají realizovat nebo připravovat. Aktivity jsou zpracovány formou tabulek, 

které 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. 

Popis aktivity – podrobný popis záměru, který bude realizován. 

Termín realizace – přepokládané období plnění aktivity. 

Realizátor – je iniciátorem plnění aktivity (uvedený realizátor nemusí být realizátorem 

projektu, který naplňuje aktivitu). 

Spolupráce – subjekty, které podporují plnění aktivity. 

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

Předpokládané finanční zdroje – subjekty, od kterých lze získat finance na plnění aktivity. 

Navazující investice – předpokládané náklady, náklady na infrastrukturu. 
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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:Prevence poruch řeči – hry se slovy, jazýčková školička 

AKTIVITA 7: Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách 

AKTIVITA 8: Čtení pro radost 

AKTIVITA 9: Rozvoj matematické pregramotnosti a digitálních kompetencí dětí   

AKTIVITA 10: Rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ 

AKTIVITA 11: Malý tvůrce 

AKTIVITA 12: Rozvoj kompetencí a dovedností dětí v EVVO 

AKTIVITA 13: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí   

AKTIVITA 14: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí     

AKTIVITA 15: Poznáváme místa, kde žijeme 

AKTIVITA 16: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí   

AKTIVITA 17: Zdravý životní styl v MŠ 
 

Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

AKTIVITA 18: Spolupráce pedagogů z různých mateřských škol 
 

Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

AKTIVITA 19: Administrativní servis, personální podpora a poradenství pro MŠ 

AKTIVITA 20: Vzdělávání pracovníků mateřských škol   
 

Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území  

AKTIVITA 21: Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov základních škol   

AKTIVITA 22: Rekonstrukce, úpravy a vybavení venkovních prostranství u základních škol 

AKTIVITA 23: Vybavení základních škol pro zajištění bezpečnosti žáků 
 

Zvyšování kvality základního vzdělávání 

AKTIVITA 24:Vybavení základních škol pro zkvalitnění výuky 

AKTIVITA 25: Rozvoj čtenářské gramotnosti 

AKTIVITA 26: Rozvoj matematické gramotnosti 

AKTIVITA 27: Rozvoj kompetencí v polytechnice 

AKTIVITA 28: Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků 
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AKTIVITA 29: Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

AKTIVITA 30: Rozvoj sociální a občanské gramotnosti žáků 

AKTIVITA 31: Kariérové poradenství 
 

Spolupráce aktérů v základním vzdělávání 

AKTIVITA 32: Plně fungující školní poradenská pracoviště 

AKTIVITA 33: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků 

AKTIVITA 34: Zdravý životní styl 
 

Všeobecná podpora vzdělávání 

AKTIVITA 35: Vzdělávání pracovníků škol  

AKTIVITA 36: Poradenství a administrativní servis pro základní školy 

AKTIVITA 37: Podpora vedení škol nadřízenými orgány 

AKTIVITA 38: Porady ředitelů škol   
 

Zvyšování kvality zájmového vzdělávání 

AKTIVITA 39: Rozvoj zájmového vzdělávání v základních školách 

AKTIVITA 40: Udržení a rozvoj činnosti DDM Blatná 
 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

AKTIVITA 41: Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím Městské knihovny Blatná 

AKTIVITA 42: Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím Městské knihovny Blatná 

AKTIVITA 43: Doprovodné vzdělávací programy Městského muzea Blatná 

AKTIVITA 44: Edukační programy Městského muzea Blatná 

AKTIVITA 45: Činnost dalších subjektů podporujících vhodné využití volného času 

AKTIVITA 46: Dostupnost venkovních zón pro trávení volného času 
 

Zvyšování kvality vzdělávání v základní umělecké škole 

AKTIVITA 47: Rozvoj kompetencí a dovedností v Základní umělecké škole Blatná 

AKTIVITA 48: Využití venkovních prostor u ZUŠ Blatná pro vzdělávání 

AKTIVITA 49: Rozvoj spolupráce ZUŠ Blatná s mateřskými školami 

AKTIVITA 50: Rozvoj spolupráce ZUŠ Blatná se základními školami 
 

Sociální služby a prevence 

AKTIVITA 51: Podpora  žáků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 

AKTIVITA 52: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

AKTIVITA 53: Spolupráce metodiků školní prevence 

AKTIVITA 54: Dostupnost střediska výchovné péče 

AKTIVITA 55: Monitoring patologických jevů 

AKTIVITA 56: Prevence sociálně patologických jevů 
 
Samostatné aktivity škol  
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Aktivity akčního plánu na rok 2020  

 

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 2020 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, 
- zabezpečení objektů a zabezpečení vstupů – kamerová technika, 
komunikační zařízení, otvírání na dálku apod., 
- 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 2020 
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 2020 
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 další vytváření 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. 
MŠ z území Blatenska budou při realizaci aktivity vzájemně 
spolupracovat.  

Termín realizace  rok 2020 
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  
 

Příprava na rozšíření kapacit mateřských škol z důvodu možného 
zvýšeného zájmu o umístění dětí do mateřských škol od roku 2020.  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání uvádí, že od 1. 9. 2020 se předškolní 
vzdělávání organizuje pro děti které do 31. 8. 2020 dosáhnou 2 let. 
V souvislosti s tím bude v roce 2020 probíhat: 
- od září 2020 – personální podpora MŠ  
- mapování zájmu o předškolní vzdělávání po roce 2020 (např. 

analýzy, demografické studie), 
- hledání finančních zdrojů na přípravu projektů, na investiční akce 

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

- zpracování projektů a projektové dokumentace. 
Termín realizace  rok 2020 
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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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 2020 
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 2020 
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 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 2020 
Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 
Spolupráce MŠ 
Předpokládané náklady   neuvedeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 
Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
7 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 
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 2020 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 2020 
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    
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

8 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 
přináší nejen zábavu, ale i spoustu informací. Aktivita podporuje 
všechny děti, včetně dětí se SVP. 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 2020 

Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce MŠ, rodiče 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

9 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 a matematické 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, 
- 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 2020 
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    
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

10 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:  
- 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 2020 

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 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

11 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.   
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Termín realizace  rok 2020 

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 
 

 
12 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 zaměřena 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.   
 V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- doprava, v případě vícedenního výukového programu ubytování, 
stravování, úhrada za výukové programy atd. 

Termín realizace  rok 2020 
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    
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
13 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 2020 se uskuteční například tyto akce: 
- výtvarné soutěže 
- zapojení do soutěže Požární ochrana očima dětí 
- sportovní hry ve školkách 
- olympijské hry  
- Májový běh  
- 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 2020 
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    

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
14 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 hnětýnek, Dušičky – rozsvícení 
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svíček na hřbitově, advent a Vánoce, 
- spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Blatná 
Aktivita je zaměřena na všechny děti, tj. i děti se SVP. 

Termín realizace  rok 2020 
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 
 

15 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 
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 2020 

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 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
16 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 zvládali 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 2020 
Realizátor MŠ z území MAS Blatenska  
Spolupráce MŠ, obce, organizace, Domov pro seniory Blatná 
Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazek obcí 
Navazující investice ne    
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

17 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 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 
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita škol, aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita podporuje zdravý životní styl dětí, včetně dětí se SVP. 
Obsahem je motivace dětí k pohybu a k přijetí zásad zdravé výživy  
a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Děti se zábavnou 
a interaktivní formou učí zdravému stravování, zapojují se do her  
o správné výživě a do her zlepšujících jejich fyzickou zdatnost. Při 
tom se učí překonávat překážky a rozvíjet svou samostatnost. Rozvoj 
pohybových dovedností je přizpůsoben jednotlivým věkovým 
skupinám.  

Termín realizace  rok 2020 
Realizátor MŠ z území MAS Blatenska 
Spolupráce organizace 
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne    

 

Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
18 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 2020:  
- 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. 
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Aktivita zahrnuje i hledání možností spolupráce s mateřskými 
školami mimo Blatensko (sousední regiony, přeshraniční 
spolupráce). 

Termín realizace  rok 2020 
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    

 
 

Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

19 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 2020 
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 
 

 
20 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 2020 
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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Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
21 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 2020 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 2020 
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 
 

 
22 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 2020 
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 
 

 
23 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 
(včetně prostor školních družin): 
- 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 2020 

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 
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Zvyšování kvality základního vzdělávání 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
24 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 
finanční prostředky na vybavení školy (učebny kmenové a odborné, 
prostory školní družiny, ostatní prostory,…). 
Školy budou hledat prostředky pro získání následující výbavy: 
- vybavení kmenových tříd (skříňky s uzamykatelnými boxy, nábytek 
odpovídající potřebám věku, ...), 
- 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 pro polytechniku a robotiku,  

- 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 2020 

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 - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
25 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 
- 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 2020 

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 
 

 
26 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:  
- podpora vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti 
včetně nových metod  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 2020 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 
Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
27 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, návštěvy 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 apod.) 
- 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 2020 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   
 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 
Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
28 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-learning, sdílení materiálů (cloud), 
- podpora kroužků robotiky,  
- příprava žáků na soutěže, účast na soutěžích (např. Bobřík 
informatiky, PaySecCupatd.), 
- DVPP v oblasti ICT (on-line vyučování apod.), 
- sdílení zkušeností mezi pedagogy navzájem v rámci sborovny, 
- sdílení zkušeností mezi základními školami atd. 

Termín realizace  rok 2020 

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 
 

29 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 2020 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, SŠ, organizace, instituce 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
30 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 
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. 

Termín realizace  rok 2020 

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 - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
31 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, 
- návštěv\ 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 2020 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska  

Spolupráce ZŠ, SŠ, organizace, ÚP, obce 

Předpokládané náklady   neurčeno  
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, zřizovatel, vlastní zdroje 
Navazující investice - 
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Spolupráce aktérů v oblasti základního vzdělávání 

 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
 
32 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 
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 2020 

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 - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
33 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 podporuje činnost fungujícího školního poradenského 
pracoviště (ŠPP) sestávajícího 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 další získávání finančních prostředků 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: 
- zajišťování prostředků na pracovní pozice pracovníků ŠPP 
(speciální pedagog, školní psycholog, sdílený asistent pedagoga), 
- další vytváření vhodných podmínek pro práci se žáky se SVP 
(speciální a kompenzační pomůcky, ICT, SW) – formou nákupu, 
zápůjčky, 
- spolupráce s odborníky ze ŠPZ (metodická a odborná pomoc) 
- udržení 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 2020 

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 - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

34 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 ni – 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 5 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 2020 

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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Všeobecná podpora vzdělávání ve školách 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

35 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 2020 

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 
 

 
36 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 2020 

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 
 

37 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 2020 

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 
 

38 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 2020 

Realizátor Odbor finanční a školství MěÚ Blatná 

Spolupráce MŠ, ZŠ   

Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje zřizovatel 
Navazující investice - 
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Zvyšování kvality zájmového vzdělávání 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
39 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 školních klubech. Je zaměřena 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 2020 

Realizátor ZŠ z území MAS Blatenska 

Spolupráce ZŠ, družiny, kluby  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje 

Navazující investice - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
40 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 
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 2020 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 2020 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. 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 prostora modernizací vybavení. Aktivita 
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zahrnuje spolupráci s dalšími subjekty podporujícími vzdělávání dětí 
a žáků.      

Termín realizace  rok 2020 
Realizátor Dům dětí a mládeže Blatná  
Spolupráce obce, školy, organizace 
Předpokládané náklady   neuvedeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, město Blatná  
Navazující investice  - 

 
 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
41 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. 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 
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 2020 
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  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
42 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, 
- 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 2020 
Realizátor Centrum kultury a vzdělávání Blatná   
Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska 
Předpokládané náklady   20 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, případně dotace, granty (MŠMT, Jihočeský kraj) 
Navazující investice  - 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
43 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 
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 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 2020 
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 
 

 
44 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.  

Termín realizace  rok 2020 
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  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
45 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 2020 
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 
 

 
46 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 

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 2017 bylo otevřeno 
skate hřiště. Záměrem je hledání možností budování dalších 
venkovních odpočinkových a sportovních zón pro děti a mládež na 
území Blatenska. 

Termín realizace  rok 2020 
Realizátor město Blatná a ostatní obce     

Spolupráce organizace  

Předpokládané náklady   neuvedeno  
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce 
Navazující investice  - 
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Zvyšování kvality vzdělávání v základní umělecké škole 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
47 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 území 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 2020 
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 -  

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
48 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 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, 
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- 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 2020 
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 
 

 
49 ROZVOJ SPOLUPRÁCE ZUŠ BLATNÁ S MATEŘSKÝMI 
ŠKOLAMI 
 

Vazba na cíl Cíl 1.2Zvyšování 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 

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 2020 
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  - 

 
 
 
 
 



48 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
50 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 2020 
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  - 

 
 
 

Sociální služby a prevence 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
51 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 NZDM PREVENT. Zařízení je místem, kde 
lze smysluplně trávit volný čas a najít pomoc a podporu. Posláním 
STATION 17 NZDM PREVENT je poskytnout podporu pro zdravý 
rozvoj dospívajících a mladých dospělých z Blatenska, kteří se ocitají 
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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 2020 
Realizátor PREVENT 99  z. ú. 

Spolupráce MěÚ 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 
 

52 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  
 

Cílem sociálně aktivizační služby je pomoci rodinám zlepšit svoji 
nepříznivou sociální situaci a vytvořit takové podmínky, které 
nebudou ohrožovat vývoj dítěte/dětí.Služba je určena především pro 
rodiny, které jsou v agendě SPOD. Nabízí poradenské, výchov 
aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, které 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 
a na zájmové aktivity, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro 
vzdělávání dětí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu  
s rodinou. 

Termín realizace  rok 2020 
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  - 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
53 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 2020 
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  - 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

54 DOSTUPNOST STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE 

Vazba na cíl Cíl 2.3 a 3.3Spolupráce 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 2020 
Realizátor Středisko výchovné péče Strakonice 

Spolupráce ZŠ z území MAS Blatenska, organizace, instituce 
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Předpokládané náklady   neuvedeno  
Předpokládané fin. zdroje Jihočeský kraj, MPSV  
Navazující investice  - 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

55 MONITORING PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Vazba na cíl Cíl 2.3 a3.3 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 2020 
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 
 

56 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 
2020 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 2020 
Realizátor Sociální odbor MěÚ Blatná  

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

Předpokládané náklady   neuvedeno  
Předpokládané fin. zdroje obce, Jihočeský kraj, MPSV  
Navazující investice  - 

 
 

Samostatné aktivity škol 

Samostatné aktivity škol se v roce 2020 budou na území Blatenska realizovat 
prostřednictvím „Šablon II“. Jedná se o projekty zjednodušeného vykazování, podpořené 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny 
na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na 
pomoc školám pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to 
možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního 
pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány 
extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity 
rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

V následující tabulce je uvedeno v rámci jakých projektů škol jsou „Šablony II“ na území 
MAS Blatenska realizovány. 
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Název projektu Název žadatele 

Máme rádi naši školu ve Lnářích Základní škola a Mateřská škola Lnáře 

Škola pro všechny Bělčice Základní škola a Mateřská škola Bělčice, okres 

Strakonice 

MŠ Radomyšl 2018 Mateřská škola Radomyšl, okres Strakonice 

Šablony II - ZŠ T. G. Masaryka 

Blatná 

Základní škola T.G.Masaryka Blatná, okr. Strakonice 

Cesta k poznání II Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, 

okres Strakonice 

Šablony 2019 Mateřská škola Blatná, Vrchlického 

Šablony podruhé Základní škola Radomyšl, okres Strakonice 

Šablony podruhé Základní škola Radomyšl, okres Strakonice 

Společné vzdělávání na ZŠ J. A. 

Komenského Blatná II 

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr. Strakonice 

příspěvková organizace 

Společné vzdělávání na ZŠ J. A. 

Komenského Blatná II 

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr. Strakonice 

příspěvková organizace 

Školka Nového věku Mateřská škola Blatná, Šilhova příspěvková organizace 

Šablony II 2019 Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652 

Škola pro budoucnost II Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres 

Strakonice 
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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  a sociálních 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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