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Roční akční plán tvoří krátkodobý program, jehož cílem je upřesnit akční plán. Sestavování ročního
akčního plánu je se strategickým rámcem v souladu. Roční akční plán ze strategického plánu, a
především akčního plánu, vychází a určuje, jaké konkrétní záměry a aktivity budou naplňovány v
příslušném roce. Proces přípravy ročního akčního plánu je třeba vnímat jako proces opakovaný,
předpokládaný, reagující a měnící se dle aktuální situace ve školství (legislativa, výzvy apod.). Jedná
se tedy o předpoklad a plán, který je flexibilní a otevřený, a o dokument, který je živý.
Patří sem aktivity, které jsou často financované ze strany MAP, zřizovatele, sponzorů, grantů. Řadíme
sem i návrhy, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních
samospráv, krajských, státních či jiných dotačních programů. Současně v případě potřeby zvýšení
kvality formálního vzdělávání je možné zařazení aktivit cílené mimo resort školství (např. sociální,
neformální a zájmové vzdělávání, preventivní programy). Stejně jako v akčním plánu rozdělujeme
aktivity na Aktivity jednotlivých škol a Aktivity spolupráce. Aktivity jednotlivých škol i spolupráce
jsou provázány s investičními záměry (Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP
a OP VVV/Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a
pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD). Aktivity mohou být financované z různých zdrojů
(místních, krajských, státních, evropských) dle jejich obsahu a dostupnosti.

Prioritní oblasti rozvoje vzdělávání v ORP Pacov
PRIORITA I. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality infrastruktury předškolního, základního a
zájmového/neformálního vzdělávání
PRIORITA II. Rozvoj pre/gramotností a podpora klíčových kompetencí předškolního, základního a
zájmového/neformálního vzdělávání
PRIORITA III. Rozvoj inkluzivního vzdělávání, spolupráce a zlepšení bezpečného klima v předškolním,
základním a zájmovém/neformálním vzdělávání

Aktivity jednotlivých škol
Plánované aktivity jednotlivých škol (investiční a neinvestiční záměry) jsou zaměřeny na konkrétní
školy a nemají zpravidla spolupracující přesah. Záměry některých škol budou naplňovány především
projekty tzv. zjednodušeného vykazování (Šablony) a dalších zdrojů ať již evropských, národních,
krajských či jiných.
Aktivity spolupráce
Jedná se o návrh plánovaných společných aktivit mezi školami a mezi školami a ostatními aktéry ve
vzdělávání na území ORP Pacov, které bude možné financovat z projektu MAP II nebo z jiných zdrojů
financování, ať již evropských, národních, krajských či jiných.
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Plánované aktivity jednotlivých škol na rok 2020/2021

Tabulka č.1 RAP

Aktivity jednotlivých škol (investiční a neinvestiční záměry) jsou zaměřeny na konkrétní školy a nemají zpravidla spolupracující přesah. Záměry některých škol budou
naplňovány především projekty tzv. zjednodušeného vykazování (Šablony) a dalších zdrojů ať již evropských, národních, krajských či jiných.

Název subjektu

Základní škola
Pacov

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

2 070 648,-

2019/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

50 000 000,-

2020/2021

IROP

1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 3.1, 3.3

3 000 000,-

2020/2021

IROP

1.1, 3.3

Základní škola
Pacov

Šablony II v ZŠ Pacov - školní asistent, školní speciální
pedagog, vzdělávání pedagogických pracovníků,
projektové dny, spolupráce s rodiči

Město Pacov

Modernizace odborných učeben a prostor pro vzdělávání
- polytechnické a jiné

Město Pacov

Bezbariérovost budovy školní jídelny Za Branou

Město Pacov

Otopný systém ZŠ (areál Za Branou)

6 000 000,-

2020/2021

IROP

1.1, 3.3

Město Pacov

Efektivní systém větrání (rekuperace, vzduchotechnika,
klimatizace) k zajištění bezpečného vnitřního prostředí

5 000 000,-

2021

IROP

1.1, 3.3

Město Pacov

Modernizace učeben a jejich interiérového vybavení
včetně bezbariérovosti

5 000 000,-

2020/2021

IROP

1.1, 1.2, 3.3
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Název subjektu

Základní a
mateřská škola
Lukavec

Název subjektu

Základní a
mateřská škola
Obrataň

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Základní škola
Lukavec

Šablony III - školní asistent, projektové dny, doučování
žáků

Městys Lukavec

Školní autobus

Městys Lukavec

Rozvoj digitální gramotnosti a polytechnického
vzdělávání v MŠ Lukavec (interaktivní prvky, PC, tablety)

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Základní a
mateřská škola
Obrataň

Šablony III - klub pro žáky ZŠ, projektové dny

Obec Obrataň

Obec Obrataň

Stavební úpravy, modernizace a vybavení učeben a
prostor ZŠ pro polytechnické vzdělávání (dílny, cvičná
kuchyňka a jiné)
Workoutové hřiště v Obratani

Obec Obrataň

Přírodní školní zahrada

Obec Obrataň

Multifunkční hřiště v Obratani

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

2020/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

2021

IROP

1.1, 3.3

2020/2021

IROP

1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 3.1

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

350 000,-

2019/2021

OP VVVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

500 000,-

2020/2021

IROP

1.1, 1.2, 2.1,
3.1

360 000,-

2020

570 000,-

2021

MŽP

1.1, 1.2

2 600 000,-

2020

MMR

1.1, 1.2

579 000,-

3 000 000,-

420 000,-

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Fond Vysočiny 1.1, 1.2
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Název subjektu

Mateřská škola
Za Branou

Název subjektu
Mateřská škola
Jatecká

Název subjektu
Církevní
mateřská škola

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Mateřská škola
za Branou

Šablony II - chůva, speciální pedagog, vzdělávání
pedagogů, sdílení zkušeností

Město Pacov

Ekologická výchova na MŠ za Branou Pacov v roce 2020

Předpokládaný
žadatel
Mateřská škola
za Branou

Předpokládaný
žadatel
Mateřská škola
za Branou

Předpokládaný název projektu
Šablony II - chůva, vzdělávání pedagogů, sdílení
zkušeností

Předpokládaný název projektu

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

546 224,-

2019/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

55 200,-

2020/2021

Fond Vysočiny

2.1, 2.4

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

2019/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

2019/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

Náklady
(předpoklad v
Kč)
417 250,-

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Šablony II - vzdělávání pedagogů, projektové dny
211 861,-
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Název subjektu

Mateřská škola
Velká Chyška

Název subjektu

Mateřská škola
Kámen

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Mateřská škola
Velká Chyška

Šablony II - asistent pedagoga

Obec Velká
Chyška

Technické a materiální vybavení interiéru MŠ

Obec Velká
Chyška

Bezpečnostní pomůcky a vybavení pro přepravu dětí
(autosedačky, podsedáky a jiné)

Předpokládaný
žadatel

Předpokládaný název projektu

Obec Kámen

Rekonstrukce podlahových ploch ve třídách a šatnách MŠ
(bezbariérovost)

Obec Kámen

Rekonstrukce schodiště

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

345 570,-

2019/2021

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

300 000,-

2019/2021

IROP

1.1, 1.2, 3.3

50 000,-

2021

IROP

1.1, 1.2, 3.3

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

50 000,-

2021

IROP

1.1, 3.3

80 000,-

2020

IROP

1.1, 1.2, 3.3

Náklady
(předpoklad v
Kč)
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Název subjektu

Předpokládaný
žadatel
Město Pacov

Předpokládaný název projektu

Náklady
(předpoklad v
Kč)

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

212 770,-

2019/2020

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

140 000,-

2021

Fond Vysočiny

Šablony II - tandemová výuka, sdílení zkušeností

ZUŠ Pacov
Město Pacov

Festival žákovských orchestrů - OPEN AIR 2021

3.1, 3.2

Pozn.1: Plánované aktivity jednotlivých škol nastavují rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání = PŘÍLEŽITOST.
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Plánované aktivity spolupráce na školní rok 2020/2021

Tabulka č.2 RAP

Jedná se o návrh plánovaných společných aktivit mezi školami a mezi školami a ostatními aktéry ve vzdělávání na území ORP Pacov, které bude možné financovat
z projektu MAP II nebo z jiných zdrojů financování, ať již evropských, národních, krajských či jiných.
Číslo a název aktivity:

1. Vzdělávací aktivity MAP II

Popis a cíl aktivity:

V průběhu školního roku 2020/2021 budou realizovány vzdělávací aktivity za účelem budování znalostních kapacit v
rámci projektu MAP II (semináře, sdílení atd.) zaměřené na naplňování cílů MAP II, určené pro pedagogické, příp. lektory
a vedoucí pracovníky působící v oblasti předškolního, základního či zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do
15 let věku na Pacovsku. Aktivity budou cílit na zefektivňování výuky, zlepšení klimatu osobnostní rozvoj a rozšiřování
kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků včetně lektorů zájmového vzdělávání v ORP Pacov.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
pedagogové MŠ, ZŠ, další aktéři ve vzdělávání, vzdělávací instituce, odborníci atd.
počet uspořádaných vzdělávacích aktivit
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2020/2021
cca 5 000 - 20 000,- Kč/aktivita
2. Podpora znalostních kapacit

Popis a cíl aktivity:

V průběhu školního roku 2020/2021 budou rodiče, veřejnost zapojeni do vzdělávacích aktivit (akce, workshopy,
diskuse….) na podporu znalostních kapacit, a to předně v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a
nerovností ve vzdělávání a tématech zvolených dotazníkovým šetřením.

Realizátor (odpovědná osoba):

realizační tým MAP II
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Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

rodiče, veřejnost, pedagogové ZŠ, MŠ, další aktéři ve vzdělávání, vzdělávací instituce, odborníci atd.
počet uspořádaných vzdělávacích aktivit
3.1, 3.2, 3.3
2020/2021
cca 5 000 - 20 000,- Kč/aktivita
MAP II
3. Projektový manažer pro školy

Popis a cíl aktivity:

Svazek obcí mikroregionu Stražiště (SOM) sleduje aktuální výzvy z různých zdrojů (evropské, národní, krajské aj.) a
informuje školy o možnosti čerpání, pomáhá zpracovat žádosti o dotace, a s tím související přílohy, následně pomáhá
s realizací projektu a jeho monitorováním a závěrečným vyúčtováním. Realizace aktivity bude závislá na vyhlašování
vhodných výzev.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):

SOM, realizační tým MAP II
dotčené MŠ, ZŠ, zřizovatelé, dotčené ŘO
počet podaných žádostí o dotaci, počet realizovaných projektů
1.1, 1.2, 3.2
2020/2021
dle aktuální výzvy

Zdroje:
Číslo a název aktivity:

různé (evropské, národní, krajské aj.)
4. Setkávání pracovních skupin MAP II

Popis a cíl aktivity:

Ve školním roce 2020/2021 se budou scházet pracovní skupiny MAP II složené ze zástupců škol, zřizovatelů, odborníků a
dalších organizací zabývajících se vzděláváním. Účelem setkávání bude sdílení dobré praxe, plánování aktivit a akcí pro
podporu vzdělávání v ORP Pacov, projednání podkladů a dokumentů v souladu s Postupy MAP II.
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Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
členové pracovních skupin a hosté
počet setkání
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
5. Sdílená IT podpora

Popis a cíl aktivity:

Zajištění IT podpory, která bude nápomocná školám s on-line výukou, správou sítě, s nastavením IT, s běžnou údržbou, s
nastavením konektivity, se správou a aktualizací webových stránek, používání aplikací apod. Tato IT podpora nebude řešit
pomoc přímo ve výuce, ale bude podporou pro samotné ředitele, pedagogy.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
ředitelé, pedagogové jednotlivých MŠ a ZŠ, SYPO
počet škol, které sdílí IT podporu
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3
2020/2021
MAP II, SYPO
6. Podpora polytechnického vzdělávání - žáci ZŠ
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Popis a cíl aktivity:

Podpora polytechnického vzdělávání žáků ZŠ na Pacovsku prostřednictvím zahájení provozu 3D tisk. centra. Aktivity
(kroužek 3D tisku) se budou moci zúčastnit žáci základních a popř. středních škol z území a rozšířit tak své polytechnické
znalosti, podpořit inovativní a kreativní myšlení. Současně chceme podpořit výuku v regionu na MŠ a ZŠ. Školy budou mít
možnost s 3D centem aktivně spolupracovat.
Dále bude podpora probíhat prostřednictvím uspořádaných akcí, rozvíjejících zájem žáků o polytechnické vzdělávání.
Během školního roku budou zorganizovány akce, do kterých budou zapojeny základní školy. Tyto akce budou prezentovat
žákům techniku a rukodělné práce v její zábavné a zajímavé podobě, čímž by mohly navýšit zájem žáků o studium na
technických a učňovských oborech. Dlouhodobým cílem této aktivity je podpora zaměstnanosti v ORP Pacov a vyplnění
mezery na trhu práce. Vzdělávání pedagogických pracovníků v polytechnických oblastech a řemeslech a zapojení
externích odborníků.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
pedagogové jednotlivých škol, školských zařízení, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet akcí podporující polytechnické vzdělávání
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
7. Rozvoj polytechnické pregramotnosti dětí v MŠ

Popis a cíl aktivity:

Uspořádání akce/bloku vzdělávacích aktivit/exkurze na podporu rozvoje polytechnické pregramotnosti dětí v MŠ. Cílem
akce je rozvoj manuální zručnosti a environmentální pojetí světa u předškolních dětí formou her. Vzdělávání
pedagogických pracovníků. Spolupráce s 3D tisk.centrem.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:

realizační tým MAP II
pedagogové jednotlivých škol, školských zařízení, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet akcí podporující poly.pregramotnost

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
Kontakt: info@straziste.cz
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Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
8. Podpora čtenářské gramotnosti a pregramotnosti u dětí a žáků v ORP Pacov

Popis a cíl aktivity:

V rámci spolupráce bude ve školním roce 2020/2021 nadále probíhat rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí MŠ v ORP
Pacov formou log.výuky ve všech MŠ v území. Pro žáky ZŠ budou dále připraveny akce na podporu čt. gramotnosti listování, spolupráce s knihovnami atd. Naším záměrem je popularizace čtení a literatury. V rámci spolupráce se ZUŠ
budou výrobky žáků ZUŠ podporovat čt. pregramotnost u dětí v MŠ.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
zapojené MŠ a ZŠ, sdílený logoped, knihovny, ZUŠ, odborník atd.
počet akcí na podporu čtenářské gramotnosti
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II, cca 5 000, - Kč/akce
MAP II
9. Matematická a finanční gramotnost

Popis a cíl aktivity:

Akce na podporu matematické a finanční gramotnosti. Vytvoření srovnávacích nástrojů, zavádění nových aplikací do
výuky, realizace fiktivních firem. Finanční vzdělávání. Aktivity budou cílené na žáky a pedagogy ZŠ.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:

realizační tým MAP II
zapojené ZŠ, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet uskutečněných akcí

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
Kontakt: info@straziste.cz
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Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

2.2, 2.3, 2.4, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
10. Podpora jazykové gramotnosti

Popis a cíl aktivity:

V rámci spolupráce bude ve školním roce 2020/2021 nadále probíhat rozvoj jazykové gramotnosti u žáků ZŠ v ORP Pacov
formou tandemové výuky v hodinách AJ ve spolupráci s rodilými mluvčími.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
zapojené ZŠ
počet zapojených škol
2.2, 2.4, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
11. Spolupráce se ZUŠ

Popis a cíl aktivity:

Spolupráce bude spočívat ve vytvoření logopedických karet/obrazů žáky ZUŠ (, a to na základě potřeb a návhrů MŠ v ORP
Pacov ve spolupráci se speciálním pedagogem/logopedem.
Logopedické karty budou určené primárně pro práci pedagoga MŠ za účelem rozvoje čtenářské pregramotnosti dětí MŠ.
Pedagogové MŠ budou mít možnost se spolupodílet na tvorbě log.karet. Karty následně „vyrobí“ žáci ZUŠ, díky tomu
bude u žáků podpořena čt.gramotnost, inovativní myšlení a kreativita. Finální výstupy logopedických karet budou
následně k dispozici všem MŠ v ORP Pacov.

Realizátor (odpovědná osoba):

realizační tým MAP II
Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
Kontakt: info@straziste.cz
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Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

MŠ, ZUŠ
počet zapojených subjektů
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
12. Metodické setkávání ředitelů MŠ

Popis a cíl aktivity:

Setkávání ředitelů MŠ bude probíhat dle potřeb školek a území. Témata setkání - spolupráce MŠ v území, předávání
zkušeností, sdílení dobré praxe, řízení kvality MŠ, podpora mat.pregramotnosti atd.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

realizační tým MAP II
ředitelé zapojených MŠ
počet uskutečněných setkání
2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 3.2
2020/2021
cca 500,- Kč/setkání
MAP II
13. Preventivní programy, výchovné akce

Popis a cíl aktivity:

Preventivní programy - předcházení patologickému chování dětí a žáků (alkoholismus, sebepoškozování….), kyberšikana
(dok.film Síť) atd. Programy a výchovné akce jsou plánované vždy na základě aktuálních potřeb škol v území a ve
spolupráci s NZDM Spirála.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:

realizační tým MAP II
zapojené MŠ, ZŠ, NZDM Spirála, město Pacov

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
Kontakt: info@straziste.cz
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Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:
Číslo a název aktivity:

počet uskutečněných akcí
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II
14. Podpora spolupráce s neformálním vzděláváním - NZDM Spirála / Podpora inkluze

Popis a cíl aktivity:

Je významné rozvíjet spolupráci se zájmovým a neformálním vzděláváním. Pro žáky představuje neformální vzdělávání
významný prvek v oblasti rozvoje jejich osobnosti, naplňování jejich volného času a důležité opatření sociálního
začleňování na místní úrovni. Zkušenosti potvrzují nutnost úzké spolupráce s nízkoprahovým zařízením, které je s těmi to
žáky v úzkém kontaktu. Lze tak očekávat, že i díky dobrému zacílení aktivit MAP a NZDM se podaří snížit bariéry
neformálních aktivit a tím přispět k zajištění smysluplného trávení volného času, osobnostně sociálního rozvoje žáků a
přiblížení k lepšímu startu do dospělého života. Tato aktivita spolupráce je významným článkem, který přispívá k rozvoji
bezpečného a stabilního klima ve školách - podpora inkluze.

Realizátor (odpovědná osoba):
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje:

realizační tým MAP II
ZŠ, NZDM Spirála, další aktéři ve vzdělávání
počet uskutečněných akcí
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2020/2021
rozpočet projektu MAP II
MAP II

Pozn.1: Plánované aktivity spolupráce nastavují rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání = PŘÍLEŽITOST.

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
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Schválil Řídící výbor MAP II jako aktuální finální platnou verzi ročního akčního plánu 2020/2021 dne ………………………

V Pacově dne …………………………

…………………………………………………………
předseda Řídícího výboru MAP II
Ing. Lukáš Vlček
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