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Roční akční plán tvoří roční plánovaný program aktivit, které vedou k naplnění opatření, která byla
vytvořena ke každému cíli ve Strategickém rámci. Sestavování ročního akčního plánu je se
Strategickým rámcem v souladu. Roční akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jaké 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 mohou být financované z různých zdrojů (místních, krajských, státních,
evropských) dle jejich obsahu a dostupnosti, např. ze strany projektu MAP, projektů zjednodušeného
vykazování – Šablon, jiných dotačních programů či ze strany zřizovatele atd. Současně v případě
potřeby zvýšení kvality formálního vzdělávání je možné zařazení aktivit cílené mimo resort školství
(např. sociální, neformální a zájmové vzdělávání, preventivní programy). V ročním akčním plánu
rozdělujeme aktivity na Aktivity jednotlivých škol a Plánované aktivity. Aktivity jednotlivých škol i
plánované aktivity jsou provázány s investičními záměry (Strategický rámec MAP – seznam investičních
priorit ZŠ, MŠ, pro zájmové, neformální vzdělávání).

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 - jedná se o aktivity naplňovány projekty tzv. zjednodušeného vykazování
(Šablony) financované z OP VVV. Aktivity jednotlivých škol jsou zaměřeny na konkrétní školy a nemají
zpravidla spolupracující přesah.

Plánované aktivity - pro jednotlivé cíle byla navržena již konkrétní opatření, včetně jejich zdůvodnění
(viz Strategický rámec). Cíle budou naplňovány uvedenými dílčími aktivitami, aktivitami spolupráce.
Jedná se o návrh plánovaných aktivit, které bude možné financovat z projektu MAP II nebo z jiných
zdrojů financování, ať již místních, krajských, národních či jiných.
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Aktivity jednotlivých škol na rok 2021/2022

Tabulka č.1 RAP

Jedná se o aktivity naplňovány projekty tzv. zjednodušeného vykazování (Šablony) financované z OP VVV. Aktivity jednotlivých škol jsou zaměřeny na konkrétní školy a
nemají zpravidla spolupracující přesah.

Název subjektu
Základní škola
Pacov

Předpokládaný
žadatel
Základní škola
Pacov

Název subjektu

Předpokládaný
žadatel

Základní škola a
mateřská škola
Lukavec

Základní škola a
Mateřská škola
Lukavec

Předpokládaný název projektu
Šablony III pro ZŠ Pacov
- školní asistent (personální podpora ZŠ)
- školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
- projektový den mimo školu
- projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Předpokládaný název projektu
Šablony 2020-2022 Lukavec
- školní asistent MŠ (personální podpora MŠ)
- školní asistent ZŠ (personální podpora ZŠ)
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- projektový den ve výuce (povinná aktivita) MŠ
- projektový den ve výuce (povinná aktivita) ZŠ

Náklady
(předpoklad v
Kč)

1 037 557,-

Náklady
(předpoklad
v Kč)

579 302,-

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

01/09/2021
30/06/2023

OP VVV

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

01/10/2020
30/09/2022

OP VVV

Soulad s cíli
MAP

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

Soulad s cíli
MAP

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

Předpokládaný
žadatel

Základní škola a
mateřská škola
Obrataň

Základní škola a
mateřská škola
Obrataň

Název subjektu

Předpokládaný
žadatel

Mateřská škola
Za Branou

Název subjektu
Mateřská škola
Jatecká

Mateřská škola
za Branou

Předpokládaný
žadatel
Mateřská škola
Jatecká

Předpokládaný název projektu
Šablony III – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Obrataň
- chůva (personální podpora MŠ)
- klub pro žáky ZŠ
- projektový den mimo školu
- projektový den ve výuce (povinná aktivita) MŠ
- projektový den ve výuce (povinná aktivita) ZŠ

Předpokládaný název projektu
MŠ Za Branou – šablony III
- školní speciální pedagog (personální podpora MŠ)
- projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Předpokládaný název projektu
MŠ Jatecká Pacov - Šablony III
- školní asistent (personální podpora MŠ)
- projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Náklady
(předpoklad
v Kč)

465 952,-

Náklady
(předpoklad
v Kč)
363 380,-

Náklady
(předpoklad v
Kč)
258 897,-

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

01/09/2020
31/08/2022

OP VVVV

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

01/09/2021
31/08/2022

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

01/09/2021
31/12/2022

OP VVV

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

Soulad s cíli
MAP

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3
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Název subjektu
Církevní
mateřská škola

Název subjektu
Mateřská škola
Velká Chyška

Předpokládaný
žadatel
Církevní
mateřská škola

Předpokládaný
žadatel
Mateřská škola
Velká Chyška

Předpokládaný název projektu
Šablony III pro CMŠ Jonáš Pacov
- projektový den mimo školu
- zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ
- projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Předpokládaný název projektu
Šablony III pro MŠ Velká Chyška
- školní asistent (personální podpora MŠ)
- projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Náklady
(předpoklad v
Kč)
233 609,-

Náklady
(předpoklad
v Kč)
225 462,-

Plánovaný termín
realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

Soulad s cíli
MAP

01/09/2021
31/08/2022

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

01/09/2021
31/08/2022

OP VVV

2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
3.3
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Plánované aktivity na školní rok 2021/2022

Tabulka č.2 RAP

Pro jednotlivé cíle byla navržena již konkrétní opatření, včetně jejich zdůvodnění (viz Strategický rámec). Cíle budou naplňovány uvedenými dílčími aktivitami, aktivitami
spolupráce. Jedná se o návrh plánovaných aktivit, které bude možné financovat z projektu MAP II nebo z jiných zdrojů financování, ať již místních, krajských, národních
či jiných.
Číslo a název aktivity:

1. Vzdělávací aktivity MAP II

Popis a cíl aktivity:

V průběhu školního roku 2021/2022 (poslední rok realizace projektu MAP II) budou realizovány vzdělávací aktivity za
účelem budování znalostních kapacit v rámci projektu MAP II (semináře, webináře, sdílení dobré praxe atd.) zaměřené na
naplňování cílů MAP II a které reflektují vývoj a aktuální potřeby území. Budou určené pro pedagogické pracovníky působící
v oblasti předškolního, základního, popř. zájmového a neformálního vzdělávání, dětí a žáků do 15 let věku na Pacovsku.
Aktivity budou cílit na osobnostní rozvoj a rozšiřování kompetencí pedagogických pracovníků, na zefektivňování výuky,
zlepšení klimatu škol atd.

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

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
2021/08 2022
cca 5 000 - 20 000,- Kč/aktivita
MAP II, Šablony, zřizovatel, jiné
2. Podpora znalostních kapacit

Popis a cíl aktivity:

V průběhu školního roku 2021/2022 budou rodiče, veřejnost zapojeni do vzdělávacích aktivit (workshopy, webináře,
diskuse...) na podporu znalostních kapacit, a to předně v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností
ve vzdělávání a tématech zvolených na základě potřeb území (dotazníková šetření, sdílení, ve spolupráci se školami…).

Potencionální spolupracující subjekty:

rodiče, veřejnost, pedagogové ZŠ, MŠ, další aktéři ve vzdělávání, vzdělávací instituce, odborníci atd.
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Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje financování:
Číslo a název aktivity:

počet uspořádaných vzdělávacích aktivit
3.1, 3.2, 3.3
2021/08 2022
cca 5 000 - 20 000,- Kč/aktivita
MAP II, zřizovatel, jiné
3. Projektový manažer pro školy

Popis a cíl aktivity:

Svazek obcí mikroregionu Stražiště (SOMS) 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 a jejich podmínek.

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

dotčené MŠ, ZŠ, zřizovatelé, SOMS, dotčené ŘO
počet realizovaných projektů
1.1, 1.2, 3.2
2021/2022
dle individuálních projektů
různé dotační programy (místní, krajské, národní aj.)
4. Setkání pracovních skupin MAP II

Popis a cíl aktivity:

Ve školním roce 2021/2022 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, diskuse na téma, které vychází
z aktuální potřeby v území, plánování aktivit a akcí pro podporu vzdělávání v ORP Pacov, projednání podkladů a dokumentů
v souladu s Postupy MAP II.
členové pracovních skupin a hosté
počet setkání

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

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2021/08 2022
rozpočet projektu MAP II
MAP II
5. Sdílená IT podpora

Popis a cíl aktivity:

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

Zajištění IT podpory, která bude nápomocná školám (popř. rodičům) s případnou on-line výukou → řešení situací
s učením na dálku, které reflektují vývoj a aktuální potřeby území:
- solidární sdílení materiálů, zdrojů, příkladů dobré praxe, vzdělávacích aktivit atd.
- realizace on-line vzdělávacích seminářů MAP
- konektivita a technika (projekty Internet zdarma, Sbírka počítačů)
- spolupráce MAP a Učíme online (jednotná platforma vzdělávacích aktivit, Internet zdarma….)
Zajištění další IT podpory, která bude nápomocná školám, popř. rodičům na základě individuálních potřeb (např. ve
spolupráci se SYPO).
Tato IT podpora nebude řešit pomoc přímo ve výuce, ale bude podporou pro samotné ředitele, pedagogy, popř. rodiče.
ředitelé, pedagogové jednotlivých MŠ a ZŠ, zřizovatelé, SYPO, organizace Učíme online
počet škol, které sdílí IT podporu
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3
2021/08 2022
dle individuální aktivity

Zdroje financování:
Číslo a název aktivity:

MAP II, SYPO, zřizovatel, jiné
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. Školy (včetně MŠ) budou mít možnost s 3D centrem aktivně spolupracovat
(výroba
modelů
z 3D
tiskárny
do
výuky
MŠ,
ZŠ,
možnosti
exkurze
atd.).
V případě potřeby bude další podpora probíhat prostřednictvím uspořádaných akcí, rozvíjejících zájem žáků o
polytechnické vzdělání.

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

zapojené MŠ a ZŠ, zřizovatelé, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet akcí podporující polytechnické vzdělávání
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2
2021/08 2022
dle individuální aktivity
MAP II, Šablony, zřizovatel, jiné
7. Rozvoj polytechnické pregramotnosti v MŠ

Popis a cíl aktivity:

Uspořádání akce/bloku vzdělávacích aktivit/exkurze na podporu rozvoje polytechnické pregramotnosti 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.

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

pedagogové jednotlivých MŠ, zřizovatelé, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet akcí podporující poly. pregramotnost
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2
2021/08 2022
dle individuální aktivity
MAP II, Šablony, zřizovatel, jiné
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Číslo a název aktivity:

8. Podpora čtenářské gramotnosti a pregramotnosti u dětí a žáků v ORP Pacov

Popis a cíl aktivity:

V rámci spolupráce bude ve školním roce 2021/2022 nadále probíhat rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí MŠ v ORP
Pacov formou log. výuky ve všech MŠ v území. Na podzim 2021 a na jaře 2021 budou zrealizovány projektové dny v MŠ
(logopedické hrátky v prostorách jednotlivých MŠ). V rámci spolupráce se ZUŠ budou výrobky žáků ZUŠ (logopedické karty
podporovat čt. pregramotnost u dětí v MŠ).
Pro žáky, pedagogy ZŠ jsou v plánu aktivity na podporu čt. gramotnosti –
Metoda Sfumato (navazující semináře pro nové pedagogy), spolupráce s knihovnou (Výzva Drapni knížku, pasování
čtenářů, zveřejnění novinek knihovny a doporučené literatury na FB, využívání prostor knihovny pro aktivity MAP…..), Dílny
čtení (proškolení pedagogů a zavedení do praxe – pravidelné hodiny v rámci běžné výuky, kdy si žáci čtou samostatně svým
tempem knihu podle vlastního výběru, následně čt. Zážitky následně žáci sdílí, reagují na ně a prostřednictvím aktivit dále
dochází k rozvoji čt. dovednosti).
Naším záměrem je popularizace čtení a literatury.
zapojené MŠ a ZŠ, zřizovatelé, sdílený logoped, knihovny, ZUŠ, odborník atd.
počet akcí na podporu čtenářské gramotnosti
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2
2021/2022
dle individuální aktivity
MAP II, Šablony, zřizovatel, jiné
9. Matematická a finanční gramotnost

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

Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:

zapojené ZŠ, zřizovatelé, organizace zabývající se vzděláváním atd.
počet uskutečněných akcí
2.2, 2.3, 2.4, 3.2
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Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):

2021/08 2022
dle individuální aktivity

Zdroje financování:
Číslo a název aktivity:

MAP II
10. Spolupráce se ZUŠ

Popis a cíl aktivity:

Spolupráce bude spočívat ve vytvoření logopedických karet/obrazů žáky ZUŠ, a to na základě potřeb a návrhů 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.

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

MŠ, ZUŠ
počet zapojených subjektů
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2
2021/08 2022
rozpočet projektu MAP II
MAP II
11. Preventivní programy, výchovné akce – podpora spolupráce s neformálním vzděláváním (NZDM Spirála)

Popis a cíl aktivity:

Preventivní programy - předcházení sociálně patologickému chování žáků (alkoholismus, sebepoškozování….), kyberšikana
(dok. film V Síti) a jsou cílené mimo jiné i na podporu inkluze.
V roce 2021/2022 se plánuje nadále pokračovat v preventivních programech Restart pro žáky 2. stupně ZŠ ve spolupráci
s NZDM Spirála - tyto preventivní programy budou navazovat na první blok (ten byl zaměřen na bezpečný návrat do škol
po distanční výuce – dopady této výuky). Další bloky preventivních programů budou vždy plánované ve vazbě na rizikové
období, jev ve škole (stmelení žáků po letních prázdninách, Vánoce, on-line výuka, nový žák ve třídě, nový tř. učitel atd.),
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po dohodě kompetentních pracovníků školy a NZDM Spirála, MAP. Preventivní programy jsou v kompetenci NZDM Spirála,
za podpory MAP II.
Díky spolupráci MAP a NZDM Spirála dochází k dobrému zacílení aktivit pro žáky a daří se tak předcházet sociálně
patologickým jevům.
Tato spolupráce je důležitým článkem, který přispívá k rozvoji bezpečného a stabilního klima ve školách - podpora inkluze.
Potencionální spolupracující subjekty:
Indikátor:
Soulad s cíli MAP II:
Časový plán realizace:
Náklady (předpoklad):
Zdroje financování:

zapojené MŠ, ZŠ, NZDM Spirála, rodiče, zřizovatelé
počet uskutečněných akcí
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3
2021/08 2022
dle individuální aktivity
MAP II, zřizovatel, jiné

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

Schválil Řídící výbor MAP II jako aktuální finální platnou verzi ročního akčního plánu 2021/2022 dne ………………………
V Pacově dne …………………………
…………………………………………………………
předseda Řídícího výboru MAP II
Ing. Lukáš Vlček
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