
 
Realizační plán MAP SO ORP Stod 

 
exkurze a semináře zdarma  školení pro MŠ „Komunikace s rodiči“ (kurz připravovaný se 

Š. Syrovátkovou) – seminář proběhl v MŠ Dobřany a 
Třemošná. Dále proběhne v ZŠ a MŠ Vejprnice (kde budou 
i pedagogové z Úněšova) a ZŠ a MŠ Stod (kde budou 
pedagogové z Hradce). Plánuje se úprava semináře i pro 
potřeby ZŠ. 

 exkurze k Hejného metodě v Tyršově ZŠ a MŠ Plzeň – 
exkurze je domluvena a připravujeme oslovení zájemců 
z řad škol z SO ORP Stod a Nýřany 

 exkurze v ZŠ Dobřany k metodě CLIL – je připravena na září 
2017 

 školení k standardům hodnocení České školní inspekce 
s názvem Kvalitní škola – hledáme vhodného lektora 

Zpracování situační 
(poziční) zprávy o 
problémech v předškolním 
a základním vzdělávání. 

Zpráva shrnuje problémy předškolního a základního vzdělávání 
identifikované při rozhovorech, které nelze řešit na regionální 
úrovni a je nutné je řešit přímo s MŠMT – návrh zprávy je 
připraven a dolaďuje se distribuce zprávy 

Podpora ekologických 
školních zahrad MŠ a ZŠ 

K finanční podpoře na tuto oblast proběhne cca do měsíce 
schůzka s Mgr. Ivanou Bartošovou (náměstkyní hejtmana pro 
oblast školství a cestovního ruchu). Chceme řešit podporu 
přes Nadační fond Zelený poklad. 

Čtenářská a matematická 
gramotnost/pregramotnost 

Na duben a květen se připravuje setkání, kde bude přítomen 
odborník na danou oblast. 

Spolupráce se školními 
parlamenty 

Projekt na exkurze zástupců školních parlamentů na jiných 
školách – rozšíření úspěšného projektu ZŠ Dobřany – projekt 
bude připraven na školní rok 2017/2018  

Regionální festival ZUŠ Festival proběhne v květnu 2018. Festivalu se účastní ZUŠ z SO 
ORP Stod a Nýřany. Oslovena bude i ZUŠ Domažlice a Přeštice.   

Pravidelná setkávání škol První setkání ZŠ a MŠ z SO ORP Stod proběhne v ZŠ a MŠ Stod 
na jaře tohoto roku (teď se hledá vhodný termín) 

Dotační poradenství 
v oblasti školství a 
vzdělávání 

MAS rozesílá upozornění na krajské, národní i evropské 
dotační výzvy. Upozornění nerozesílá plošně, ale pouze těm, 
kterých se daná dotace může týkat. 

Spolupráce v rámci 
prázdninového provozu MŠ 

Zatím nic neproběhlo 

 
 

 


