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Cíl 1.1 Rekonstrukce a výstavba budov a areálů škol a školských zařízení 

• Opatření 1.1.1 Rozšíření kapacit základních škol 
o Z kapitoly 3.1.6 analýzy vyplývá, že stávající počty žáků základních škol 

z území SO ORP Stod jsou na horní hranici celkových kapacit jednotlivých škol 
(zejména ZŠ a MŠ Stod). I z hlediska střednědobého výhledu je patrné, že vývoj 
počtu žáků v základních školách se bude pohybovat na stávající úrovni.    

▪ Cíl opatření – zvýšení stávajících kapacit základních škol v souladu 
s předpokládaným vývojem počtu žáků v SO ORP Stod. 

 
Číslo a název aktivity: 1.1.1.1 Rozšíření základní školy ve Stodě 

Charakteristika aktivity: V rámci aktivity bude rozšířena kapacita školy ZŠ v ulici Hradecké 
ve Stodě a zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ Komenského 
nám. ve Stodě, vzniknou celkem tři počítačové, jedna jazyková  
a pět kmenových učeben. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Stod 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu dle projektové žádosti IROP (výzva č.  47) 

Časový harmonogram: 9/2017-6/2019 

Rozpočet: 90 mil Kč 

 
 

Cíl 1.2 Zkvalitnění a modernizace vybavení škol a školských zařízení 

• Opatření 1.2.1 Modernizace odborných učeben základních škol 
o Kvalitně řešené a vybavené odborné učebny jsou základním pilířem 

infrastruktury základních škol. Moderní trendy výuky přírodovědných  
i technických oborů předpokládají kvalitní zázemí základní školy. Z tohoto 
důvodu je modernizace odborných učeben i souvisejícího zázemí podstatným 
tématem investičních potřeb základních škol (viz kap. 3.1.6). 

▪ Cíl opatření – zkvalitnění zázemí pro výuku přírodovědných, 
technických i humanitních předmětů. 

 
Číslo a název aktivity: 1.2.1.1 Modernizace učeben ZŠ Holýšov II 

Charakteristika aktivity: V rámci projektu bude modernizována multimediální učebna 
přírodních věd a jazyků. Projekt přispěje k zajištění bezbariérové 
dostupnosti budovy školy. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Holýšov 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu dle projektové žádosti MAS Český les 

Časový harmonogram: 6/2018-9/2019 

Rozpočet: 2 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.2 Rozšíření základní školy ve Stodě  

Charakteristika aktivity: V rámci aktivity bude rozšířena kapacita školy ZŠ v ulici Hradecké 
ve Stodě a zajištění bezbariérovosti objektu ZŠ Komenského 
nám. ve Stodě, vzniknou celkem tři počítačové, jedna jazyková  
a pět kmenových učeben. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Stod 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu 

Časový harmonogram: 9/2017 – 6/2019 



 
 
 

Rozpočet: 90 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.3 Modernizace odborné učebny a zajištění 
bezbariérovosti školy  

Charakteristika aktivity: V rámci projektu bude modernizována počítačová učebna 
využívaná kromě informatiky také pro výuku cizích jazyků  
a přírodních věd. Bude zajištěna bezbariérovost (vybudování 
výtahu) v budově 2. stupně na Komenského náměstí. Součástí 
budou úpravy venkovního prostranství, zajištění konektivity 
k internetu. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Stod 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu 

Časový harmonogram: 9/2017 – 6/2019 

Rozpočet: 8 mil. Kč 

 

Cíl 2.1 Rekonstrukce a výstavba budov a areálů subjektů zájmového a neformálního 
vzdělávání 

• Opatření 2.1.1 Zkvalitnění zázemí pro zájmové vzdělávání 
o Potřeba zkvalitnění zázemí pro zájmové vzdělávání vyplývá z kapitol 3.1.6 

a 3.1.9 analýzy. Kvalitní zázemí je základním předpokladem udržitelného 
rozvoje zájmového vzdělávání v území.    

▪ Cíl opatření – Zkvalitnění zázemí pro vzdělávací aktivity i provoz 
školních družin, klubů a SVČ. 
 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.1.1 Modernizace školní družiny ZŠ Dobřany 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je zvýšení kvality zázemí školní družiny 

v základní škole Dobřany. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Dobřany 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu 

Časový harmonogram: 3/2017 – 12/2020 

Rozpočet: 11 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.1.2 Pokračování dětského klubu ZŠ Dobřany 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je pokračovat v činnosti dětského klubu v ZŠ 

Dobřany. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Město Dobřany 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu 

Časový harmonogram: 9/2018 – 12/2020 

Rozpočet: 3 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 2.1.1.3 Centrum Anežka Česká 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je rekonstrukce zázemí vzdělávacího centra 

Přátel Koinonie a vznik dětského klubu. 



 
 
 

Typ aktivity: aktivita vzdělávacího subjektu 

Realizátor aktivity: Koinonia Jan Křtitel 

Spolupráce: V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce. 

Indikátor: Realizace projektu 

Časový harmonogram: 2019 

Rozpočet: 21,8 mil. Kč 

 

Cíl 3.1 Iniciace dlouhodobé spolupráce škol a vzdělávacích subjektů v SO ORP Stod 

• Opatření 3.1.1 Spolupráce ZUŠ z regionu 
o V rámci území SO ORP Stod působí tři ZUŠ, což je s ohledem na velikost 

řešené oblasti, minimálně z perspektivy Plzeňského kraje, specifické (viz kap. 
3.1.8). Rozvoj spolupráce v této oblasti je nástrojem využití potenciálu tohoto 
specifika.   

▪ Cíl opatření – prohlubování vzájemné spolupráce ZUŠ a také 
spolupráce ZUŠ s dalšími aktéry školství a vzdělávání v území. 

 
Číslo a název aktivity: 3.1.1.1 Zuškování 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je realizace uměleckých workshopů a festivalu 

Zuškování ve spolupráci se všemi ZUŠ z SO ORP Nýřany a Stod.  

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a ZUŠ Stod 

Spolupráce: Na aktivitě spolupracují ZUŠ z SO ORP Stod a SO ORP Nýřany.  

Indikátor: Realizace workshopů a festivalu 

Časový harmonogram: 11/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 80 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.1.2 Spolupráce při realizaci výchovných koncertů 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je spolupráce základních, mateřských škol  
a základních uměleckých škol při prohlubování znalostí o historii 
a současnosti vážné, lidové i populární hudby. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: ZUŠ SO ORP Stod 

Spolupráce: ZŠ a MŠ SO ORP Stod 

Indikátor: Realizace pilotního výchovného koncertu 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 12 000 Kč 

 

• Opatření 3.1.2 Spolupráce základních a mateřských škol 
o Opatření reaguje na výstupy z rozhovorů se zástupci škol v území (viz kap. 

3.1.3). Smyslem opatření je vytvořit prostor pro spolupráci škol, jejímž cílem 
bude společná realizace konkrétních aktivit a projektů.   

▪ Cíl opatření – iniciovat společných regionálních projektů základních  
a mateřských škol. 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.1 Společná setkávání zástupců škol SO ORP Stod 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je iniciace pravidelných setkávání zástupců 
mateřských a základních škol ze Stodska. Setkání budou 
probíhat postupně na jednotlivých školách v regionu. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a ZŠ i MŠ SO ORP Stod 

Spolupráce: Aktivitu budou realizovat základní a mateřské školy v SO ORP 
Stod. 

Indikátor: Realizace min. dvou setkání zástupců škol/rok. 



 
 
 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 20 000 Kč 

 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.2 Iniciace partnerství a výměny zkušeností 
prostřednictvím školních parlamentů (Den jinde) 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je vzájemná návštěva zástupců školních 
parlamentů v jiných školách, kde stráví jeden vyučovací den. 
Z návštěvy zpracují zprávu, která bude obsahovat reflexi 
fungování partnerské školy a možné inspirace pro změny 
v domovské škole. Jedná se o rozšíření projektu fungujícího 
v rámci ZŠ Dobřany a Masarykovy ZŠ Plzeň. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a ZŠ SO ORP Stod 

Spolupráce: Projekt budou společně realizovat základní školy v SO ORP Stod, 
kde funguje školní parlament, a které budou mít zájem zapojit se 
do projektu. 

Indikátor: Realizace projektu min. ve dvou školách SO ORP Stod 

Časový harmonogram: 1/2020 – 5/2020 

Rozpočet: Záleží na počtu zapojených škol 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.3 Dešťovka je kamarád 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je spolupráce škol v oblasti zkvalitnění hospodaření 

s vodou. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza, Ametyst, z.s., ZŠ SO ORP Stod 

Spolupráce: Sdružení Ametyst navštíví zapojené školy a vytvoří soubor 

opatření na zkvalitnění nakládání s vodou. MAS Radbuza projekt 

zajistí po organizační stránce. 

Indikátor: Tvorba souboru opatření pro min. 2 školy 

Časový harmonogram: 9/2019 – 5/2020 

Rozpočet: Záleží na počtu zapojených škol 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.4 Pracovní skupina ke společnému vzdělávání 

Charakteristika aktivity: K účasti v rámci pracovní skupiny budou osloveny všechny 
organizace/instituce mající vliv na tuto problematiku v území 
(např. školy, Odbor sociální SO ORP, Odbor školství SO ORP, 
PPP, OSPOD, Policie ČR). 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Cílem aktivity je zvýšení spolupráce v řešené oblasti 

Indikátor: Realizace min. čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.5 Brácho, řvi potichu  

Charakteristika aktivity: Aktivita, která je určena ZŠ, které se účastnily pilotní realizace 

projektu „Čtení – nejlepší učení“. Obsahem aktivity je účast na 

divadelním představení „Brácho, řvi potichu“, které je zpracováno 

na základě stejnojmenné knihy. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: ZŠ v SO ORP Stod 

Indikátor: Realizace aktivity 



 
 
 

Časový harmonogram: 5/2019 – 6/2019  

Rozpočet: 20 000 Kč 

 

3.2 Realizace seminářů, exkurzí a konferencí v oblasti školství a vzdělávání 

• Opatření 3.2.1 Realizace vzdělávacích akcí a výměny zkušeností 
o Tematické zaměření seminářů a exkurzí vyplývá z rozhovorů se zástupci 

MŠ/ZŠ/SVČ a ZUŠ z území (viz kap. 3.1.3). Aktivity by neměly suplovat 
nabídku vzdělávacích aktivit NIDV, ale budou tyto aktivity doplňovat či 
rozšiřovat. Obsahem opatření je také iniciovat spolupráci s dalšími 
partnerstvími vzniklými v rámci tvorby MAP na úrovni Plzeňského kraje či celé 
ČR. 

▪ Cíl opatření – vytvořit ucelenou nabídku vzdělávacích akcí i aktivit 
spolupráce reagujících na potřeby škol definovaných na základě 
analýzy. 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.1 Vzájemné exkurze pedagogů MŠ ve výuce 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je vytvořit cca. 3-4 členné skupiny pedagogů MŠ, 

kteří se vzájemně navštíví a účastní se vyučovacího procesu na 

jiné MŠ. Součástí aktivity je i workshop, kde budou zhodnoceny 

poznatky z jednotlivých návštěv. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a MŠ Pohádka Zbůch 

Spolupráce: Na aktivitě se budou podílet pedagogové z MŠ SO ORP Nýřany 

a Stod. 

Indikátor: Ustanovení min. jedné 3-4 členné skupiny pedagogů 

Časový harmonogram: 9/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 20 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.2 Spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti 
pedagogické diagnostiky dětí v MŠ 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je realizace projektu na vzdělávání a výměnu 
zkušeností v oblasti pedagogické diagnostiky. Součástí aktivity je 
seminář a pravidelná společná setkávání zástupců MŠ. Součástí 
aktivity je i vybavení MŠ didaktickými pomůckami pro sledování 
vývoje dítěte v MŠ. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Spolupráce MŠ z území SO ORP Stod a Nýřany a spolupráce 
s PPP Brno. 

Indikátor: Realizace vzdělávací akce a akce výměny zkušeností 

Časový harmonogram: 6/2018 – 5/2019 

Rozpočet: 50 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.3 Asistence v praxi 

Charakteristika aktivity: Setkání asistentů pedagoga včetně vzájemného sdílení 

zkušeností. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 9/2019 – 12/2019 

Rozpočet: 10 000 Kč 



 
 
 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.4 Setkání školních knihovníků 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je uspořádání setkání školních knihovníků 

k problematice fungování a využívání školních knihoven. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 1/2020 – 5/2020 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.5 Grafomotorika 

Charakteristika aktivity: Seminář pro pedagogy MŠ zaměřený na grafomotoriku  dětí 

předškolního věku. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 9/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.6 Klokanovy kufry v praxi  

Charakteristika aktivity: Praktický seminář na práci s Klokanovými kufry ve spolupráci 

s DDM Lužánky. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem mateřským školám z SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 6/2018 – 5/2019 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.7 Muzikoterapie 

Charakteristika aktivity: Zážitkový seminář muzikoterapie určený pro pedagogy ZŠ a MŠ. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 6/2018 – 5/2019 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.8 Inspirace pro školní družiny 

Charakteristika aktivity: Seminář zaměřený na činnost ve školní družině. 

Typ aktivity: vzdělávací aktivita 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Vzdělávací aktivita je určena všem školám z řešeného území. 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.9 Deskové hry 



 
 
 

Charakteristika aktivity: Seminář zaměřený na využití deskových her v MŠ, ZŠ, ŠD. 

Typ aktivity: vzdělávací aktivita 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Vzdělávací aktivita je určena všem školám z řešeného území. 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

3.3 Realizace projektů a aktivit zvyšujících zapojení rodičů i další veřejnosti do činnosti 
školy 

• Opatření 3.3.1 Realizace vzdělávacích a informačních akcí zkvalitňujících 
komunikaci s rodiči  

o Tematické zaměření seminářů a exkurzí vyplývá z rozhovorů se zástupci 
MŠ/ZŠ/SVČ/ZUŠ z území (viz kap. 3.1.3). Smyslem opatření je zvýšit 
informovanost i spolupráci v oblasti školství a vzdělávání v území SO ORP 
Stod. 

▪ Cíl opatření – prohloubení spolupráce a zvýšení informovanosti 
zainteresované i široké veřejnosti v problematice předškolního, 
základního zájmového i uměleckého vzdělávání. 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.1.1 Seminář „měkkých dovedností“ 

Charakteristika aktivity: Semináře zaměřené na měkké dovednosti – práce s emocemi, 

řešení konfliktů, psychohygiena  apod. pro pedagogy ZŠ a MŠ – 

Mgr. Dubec, PhDr. Herman. 

Typ aktivity: vzdělávací aktivita 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Vzdělávací aktivita je určena všem školám z řešeného území. 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 60 000 Kč 

 

5.1 Realizace seminářů, exkurzí a setkávání pedagogů v oblasti čtenářské                               
a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

• Opatření 5.1.1 Semináře a exkurze k prohlubování matematické gramotnosti 
o Dle analýzy MAP (viz kap. 3.1.3) je problémem prohlubování matematické 

gramotnosti zejména malá motivace žáků. Smyslem opatření je tedy realizovat 
opatření vedoucí ke zvýšení atraktivity výuky prohlubující matematickou 
gramotnost či pregramotnost. 

▪ Cíl opatření – zatraktivnění výuky prohlubující matematickou 
gramotnost. 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.1.1 Letní škola matematické gramotnosti 

Charakteristika aktivity: Ve dnech 15. a 16. 8. proběhne letní škola pro pedagogy I. a II. 

stupně ZŠ zaměřená na matematickou gramotnost. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem ZŠ z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace letní školy 

Časový harmonogram: 7/2019 – 8/2019 

Rozpočet: 25 000 Kč 



 
 
 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.1.2 Pracovní skupina k matematické gramotnosti 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je setkání pedagogů základních i mateřských 
škol za účelem plánování aktivit a projektů prohlubujících 
matematickou gramotnost a pregramotnost. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: ZŠ a MŠ z SO ORP Stod 

Indikátor: Realizace min. čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2018 – 5/2019 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.1.3 seminář Matematická pregramotnost 

Charakteristika aktivity: Seminář zaměřený na rozvoj matematické pregramotnosti u dětí 

předškolního věku – Mgr. Bednářová. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem MŠ z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 7/2019 – 8/2019 

Rozpočet: 30 000 Kč 

 

• Opatření 5.1.2 Semináře a exkurze k prohlubování čtenářské gramotnosti 
o Dle analýzy MAP (viz kap. 3.1.3) se i přes zkvalitňování materiálních podmínek 

pro výuku předmětů prohlubujících čtenářskou gramotnost snižuje zájem žáků 
(zejména na 2. stupni) o literaturu i schopnost porozumění či práce s textem. 
Smyslem opatření je tedy realizovat opatření vedoucí ke zvýšení atraktivity 
výuky prohlubující čtenářskou gramotnost či pregramotnost. 

▪ Cíl opatření – zatraktivnění výuky prohlubující čtenářskou gramotnost. 
 

Číslo a název aktivity: 5.1.2.1 Letní škola čtenářské gramotnosti 

Charakteristika aktivity: V období od 12. do 14. 8. proběhne letní škola pro pedagogy I.  

a II. stupně ZŠ zaměřená na čtenářskou gramotnost. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem ZŠ z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace letní školy 

Časový harmonogram: 7/2019 – 8/2019 

Rozpočet: 25 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.2.2 Pracovní skupina k čtenářské gramotnosti  

Charakteristika aktivity: Obsahem pracovní skupiny je výměna zkušeností v oblasti 

čtenářské gramotnosti a příprava aktivit spolupráce. 

Realizátor aktivity: aktivita spolupráce 

Spolupráce: MAS Radbuza 

Indikátor: Aktivita je určena všem ZŠ z území SO ORP Stod. 

Časový harmonogram: Realizace 4 setkání pracovní skupiny 

Rozpočet: 6/2019 – 5/2020 

 40 000 Kč 

 



 
 
 

Číslo a název aktivity: 5.1.2.3 Setkání pedagogů MŠ k prohlubování čtenářské 

pregramotnosti 

Charakteristika aktivity: Obsahem setkávání je výměna zkušeností ohledně práce 

s knihou v předškolním vzdělávání. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem MŠ z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace min. jednoho setkání 

Časový harmonogram: 10/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.2.4 seminář Čtenářská pregramotnost 

Charakteristika aktivity: Seminář zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí 

předškolního věku – Mgr. Bednářová. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem MŠ z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 7/2019 – 8/2019 

Rozpočet: 30 000 Kč 

 
 
5.2 Zkvalitnění vybavení pro výuku čtenářské a matematické gramotnosti  
a pregramotnosti  

• Opatření 5.2.1 Společné sdílení vybavení pro prohlubování čtenářské  
a matematické gramotnosti 

o Dle analýzy MAP (viz kap. 3.1.3) je problémem prohlubování matematické 
gramotnosti zejména malá motivace žáků. V této kapitole analýzy je také 
zmíněn problém nedostatku atraktivní současné literatury ve školních 
knihovnách. Smyslem opatření je tedy realizovat opatření vedoucí ke zvýšení 
atraktivity výuky prohlubující čtenářskou a matematickou gramotnost či 
pregramotnost.  

▪ Cíl opatření – zatraktivnění výuky prohlubující čtenářskou  
a matematickou gramotnost. 
 
 

Číslo a název aktivity: 5.2.1.1 Deskové hry pro prohlubování matematické 

gramotnosti 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je nákup deskových her pro základní školy (I. 

i II. stupeň popř. školní družiny). Součástí projektu je také sdílení 

zkušeností s využitím her. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: ZŠ SO ORP Stod 

Indikátor: Realizace dvou setkání zapojených škol 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 
 

Číslo a název aktivity: 5.2.1.2 Čtení - nejlepší učení 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je spolupráce škol při práci s knihou 
prostřednictvím pracovních listů a rozšíření knižního fondu 
zapojených škol. 



 
 
 

Typ aktivity: Aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: ZŠ v SO ORP Stod 

Indikátor: Realizace dvou setkání a zpracování pracovních listů 

Časový harmonogram: 9/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 60 000 Kč 

 
Cíl 6.1 Vytvoření systému společného dotačního poradenství v rámci řešeného území 

• Opatření 6.1.1 Vytvoření emailové rozesílky dotačních možností 
o Z analýzy MAP vyplývá řada investičních i neinvestičních potřeb jednotlivých 

škol, školských a vzdělávacích zařízení v území. Tyto potřeby nelze řešit bez 
finančních intervencí z krajských, národních či evropských zdrojů. Smyslem 
opatření je tedy zkvalitnění informačního servisu o vhodných dotacích. 

▪ Cíl opatření – zvýšení využití dotačních možností pro školy i školská  
a vzdělávací zařízení 
 

Číslo a název aktivity: 6.1.1.1 Emailová rozesílka o dotačních výzvách 

Charakteristika aktivity: Smyslem aktivity je vyhledávání a rozesílání informacích  
o vyhlášených výzvách krajských, národních i evropských 
programů a dotačních schémat. Emaily budou cíleny na 
uznatelné skupiny možných žadatelů v území. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: - 

Indikátor: Realizace emailové rozesílky 

Časový harmonogram: 6/2018 – 5/2019 

Rozpočet: 5 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 6.1.1.2 Pracovní skupina Financování 

Charakteristika aktivity: Obsahem pracovní skupiny je diskuse o možnostech financování 

realizace aktivit MAP v území SO ORP Stod. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z území SO ORP Stod. 

Indikátor: Realizace 4 setkání pracovní skupiny 

Časový harmonogram: 6/2019 – 5/2020 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 

 

 


