
Akční plán MAP SO ORP Nýřany 2021 - 2022 
 

Cíl 1.1 Zkvalitnění technického stavu budov a areálů škol, školských zařízení i 
organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

• Opatření 1.1.1 Modernizace učeben mateřských a základních škol i učeben pro 
zájmové a umělecké vzdělávání  

o Kvalitně řešené a vybavené učebny jsou základním předpokladem kvalitního 
vzdělávání v území SO ORP Nýřany. Opatření navazuje na problematiku 
řešenou v kapitolách 3.1.5 až 3.1.9. 

▪ Cíl opatření – zkvalitnění zázemí pro vzdělávání 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.1 Optimalizace a modernizace učeben pro výuku 
pracovních činností a základy vaření 

Charakteristika aktivity: Rekonstrukce staré budovy ZŠ (č. p. 113) za účelem vzniku 
odborných učeben pro výuku předmětu Pracovní činnosti, 
Práce s technickými materiály a Příprava pokrmů. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Tlučná 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vytvořené dvě odborné učebny 

Časový harmonogram: 9/2020–9/2021 

Rozpočet: 1 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.2 Modernizace učeben základní školy MZŠ Zruč-
Senec 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je nadstavba stávajícího pavilonu ZŠ. 
V této nadstavbě vznikne učebna cizích jazyků, učebna 
pracovní výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy a 
kreativního tvoření, učebna prvouky a přírodovědy. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MZŠ Zruč-Senec 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná nadstavba stávajícího pavilonu 

Časový harmonogram: 2020 – 2022 

Rozpočet: 35 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.3 Rekonstrukce půdní vestavby za účelem vzniku 
moderních prostor pro vzdělávání a rozšíření družiny 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je rekonstrukce půdních prostor, 
prostřednictvím které vznikne zázemí pro učitele a 
multifunkční vzdělávací prostor, který bude využit pro výuku 
i zájmové vzdělávání ŠD. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Kozolupy 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruovaný půdní prostor 

Časový harmonogram: 2020 – 2024 

Rozpočet: 15 mil. Kč 

 

  



 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.4 Vytvoření venkovních tříd, posezení, nákup 
herních prvků, rekonstrukce výukové zahrady 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je rekonstrukce školní zahrady za 
účelem jejího využití ve vzdělávání, např. pracovních 
činnostech (pěstitelské práce, přírodověda, vlastivěda). 
Součástí rekonstrukce bude i vznik venkovních tříd a 
instalace herních prvků. Součástí rekonstrukce bude i 
obnova části zahrady určené pro pěstování plodin. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Kozolupy 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruovaná školní zahrada 

Časový harmonogram: 2020 – 2023 

Rozpočet: 2 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.5 Modernizace odborných učeben ZŠ Všeruby II 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je modernizace a dovybavení učebny 
žákovských dílen, pracovny přírodních věd a informatiky. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Všeruby 

Spolupráce: - 

Indikátor: Modernizovaná učebna dílen a pracovna přírodních věd a 
informatiky 

Časový harmonogram: 2020 – 2022 

Rozpočet: 2 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.6 Vybudování odborné učebny - dílny 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je pořízení moderního vybavení a 
realizace přestavby prostoru pro vznik nové učebny pro 
praktické činnosti. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Heřmanova Huť 

Spolupráce: - 

Indikátor: Modernizovaná odborná učebna pro praktické činnosti  

Časový harmonogram: 2020 – 2022 

Rozpočet: 4,5 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.7 Konektivita ZŠ a MŠ Heřmanova Huť 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je připojení učeben a kmenových tříd 
k moderní počítačové síti. Součástí projektu bude i obměna 
počítačů v učebně IT. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Heřmanova Huť 

Spolupráce: - 

Indikátor: ZŠ disponuje moderní počítačovou sítí a moderním 
vybavením IT učebny  

Časový harmonogram: 2021 

Rozpočet: 980 000,-Kč 

 

  



 

• Opatření 1.1.2 Rozšíření kapacity škol, školských zařízení i zařízení vzdělávacích 
subjektů 

o Z analýzy základního školství (viz. kap. 3.1.6) vyplývá, že je kapacita škol 
v suburbánních regionech SO ORP Nýřany naplněna a je tedy vhodné 
realizovat aktivity na rozšíření školských i vzdělávacích objektů.  

▪ Cíl opatření – zvýšení kapacity škol, školských a vzdělávacích zařízení. 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.2.1 Přístavba pavilonu MŠ Třemošná 

Charakteristika aktivity: Projekt řeší přístavbu pavilonu při areálu MŠ. Stavba bude 
dvoupodlažní. V prvním patře bude umístěna učebna 
pohybové výchovy a ve druhém bude učebna. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MŠ Třemošná 

Spolupráce: - 

Indikátor: Postavený dvoupodlažní pavilon 

Časový harmonogram: 2020 – 2021 

Rozpočet: 12 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.2.2 Výstavba nové budovy MŠ, vybudování 
zahrady MŠ 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je zvýšení kapacity a modernizace 
mateřské školy ve Zbůchu. Součástí projektu je i 
vybudování zahrady pro environmentální a sportovní 
vzdělávací aktivity. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MŠ Pohádka Zbůch 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vybudovaná nová budova MŠ a školní zahrada 

Časový harmonogram: 2021 - 2023 

Rozpočet: 45 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.2.3 Rozšíření kapacit MZŠ Zruč-Senec 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je rozšíření kapacit ZŠ s vytvořením 
odborných učeben v pavilonu ZŠ, který je v současné době 
zcela kapacitně naplněn. Rozšířením vzniknou dvě běžné 
třídy, využitelné v půlených hodinách jako odborná učebna 
jazyků a přírodovědných předmětů. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MZŠ Zruč-Senec 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná nástavba se dvěma třídami a zázemím 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Rozpočet: 35 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.2.4 Vybudování prostor pro zájmové vzdělávání 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je prostřednictvím nadstavby stávajícího 
pavilonu ZŠ. Díky rozšíření pavilonu by vznikly třídy pro 
školní družinu. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MZŠ Zruč-Senec 



Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná nadstavba se třídami pro školní družinu 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Rozpočet: 35 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.2.5 Přístavba školní jídelny 

Charakteristika aktivity: Cílem projektu je rozšíření školní jídelny, neboť stávající 
kapacita nestačí. Přístavba bude řešena tak, aby bylo 
možno vydávat obědy přímo ze školní kuchyně.  

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Město Touškov 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zvýšená kapacita jídelny ZŠ a MŠ Touškov 

Časový harmonogram: 4/2020 - 4/2022 

Rozpočet: 1,25 mil. Kč 

 

• Opatření 1.1.3 Modernizace areálů, zahrad a sportovišť subjektů formálního i 
neformálního vzdělávání 

o I přes to, že z analýzy MAP vyplývá, že kvalita školské infrastruktury se 
zlepšuje, stále není na takové úrovni, aby nebylo nutné realizovat finančně i 
technicky náročnější projekty zkvalitňující tuto infrastrukturu. Důležité je také 
reagovat na moderní trendy environmentálního vzdělávání a zkvalitňovat školní 
pozemky pro výuku EVVO.   

▪ Cíl opatření – zkvalitnění areálů, zahrad a sportovišť vzdělávacích 
subjektů 
 

Číslo a název aktivity: 1.1.3.1 Multifunkční hřiště MZŠ Zruč-Senec 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je kompletní rekonstrukce stávajícího 
hřiště. Díky rekonstrukci vznikne multifunkční hřiště 
využitelné pro míčové sporty i atletiku. Součástí projektu je 
i instalace skluzavky, prolézačky, lanové dráhy a 
posilovacích a aerobních prvků. Hřiště bude využité pro 
výuku i zájmové vzdělávání. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MZŠ Zruč-Senec 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vytvořené multifunkční hřiště 

Časový harmonogram: 2020 - 2022 

Rozpočet: 18 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.3.2 Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny MZŠ 
Zruč-Senec 

Charakteristika aktivity: Cílem projektu je vytvoření nového stravovacího prostoru 
pro žáky a rekonstrukce školní kuchyně. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: MZŠ Zruč-Senec 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna 

Časový harmonogram: 2020 – 2022 

Rozpočet: 20 mil. Kč 

 



Číslo a název aktivity: 1.1.3.3 Venkovní mobiliář a herní prvky pro ZŠ a MŠ 
Vejprnice 

Charakteristika aktivity: V rámci projektu dojde k umístění herních prvků a 
venkovního mobiliáře do zahrady MŠ a ZŠ Vejprnice. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Vejprnice 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruovaná zahrada pro děti z MŠ Vejprnice 

Časový harmonogram: 7/2020 – 9/2022 

Rozpočet: 500 tis. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.3.4 Celková rekonstrukce zahrady MŠ, nákup 
herních prvků, vytvoření venkovního posezení 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je rekonstrukce stávající zahrady MŠ. 
Součástí rekonstrukce bude vytvoření venkovních tříd, 
nákup herních prvků a modernizace stávajícího mobiliáře, 
revitalizace travního porostu a vytvoření zázemí pro 
pěstování rostlin a plodin. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Kozolupy 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruovaná zahrada MŠ 

Časový harmonogram: 2020 – 2023 

Rozpočet: 1,5 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.3.5 Rekonstrukce toalet ZŠ a MŠ Úterý 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je rekonstrukce toalet, jejichž současný 
technický stav nevyhovuje hygienickým normám. 

Typ aktivity: aktivita jednotlivých škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Úterý 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrekonstruované toalety vyhovující hygienickým normám 

Časový harmonogram: 2021 

Rozpočet: 868 423,-Kč 

 

Cíl 1.3 Iniciace a rozšíření spolupráce organizací formálního, zájmového, uměleckého i 
neformálního vzdělávání 

• Opatření 1.3.1 Spolupráce ZUŠ z regionu 
o Spolupráce ZUŠ v rámci Plzeňského kraje je hodnocena samotnými aktéry jako 

dobrá a efektivní (viz. kap. 3.1.3 a 3.1.8). Spolupráce na realizaci ZUŠ Open 
bude dalším rozšířením této spolupráce ZUŠ v regionu. 

▪ Cíl opatření – prohloubit vzájemnou spolupráci základních uměleckých 
škol i s dalšími školami v regionu. 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.1.1 ZUŠkování 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je realizace společných workshopů ZUŠ 
z SO ORP Nýřany a Stod. Vyvrcholením společných 
workshopů bude společný koncert všech zapojených ZUŠ 
v Třemošné. 

Typ aktivity aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: ZUŠ SO ORP Stod a Nýřany 



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

Indikátor: Realizace workshopů a společného koncertu 

Časový harmonogram: 11/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 100 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.1.2 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 Nýřany 

Spolupráce: ZŠ a MŠ SO ORP Nýřany 

Indikátor: Realizace min. dvou výchovných koncertů 

Časový harmonogram: 9/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 12 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.1.3 Realizace příměstských táborů ZUŠ 

Charakteristika aktivity: Smyslem projektu je realizace příměstských táborů a 
soustředění pro žáky ZUŠ, jejichž výuka byla díky 
epidemiologické situaci omezena. 

Typ aktivity aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: ZUŠ SO ORP Stod a Nýřany 

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

Indikátor: Zrealizování příměstských táborů 

Časový harmonogram: 6/2021 – 8/2021 

Rozpočet: 50 000,-Kč 

 

• Opatření 1.3.2 Spolupráce škol a výměna zkušeností 
o Opatření reaguje na výstupy z rozhovorů se zástupci škol, SVČ a ZUŠ v území 

(viz. kap. 3.1.3). Smyslem opatření je vytvořit prostor pro spolupráci škol, 
organizací zájmového i neformálního vzdělávání, jejímž cílem bude společná 
realizace konkrétních aktivit a projektů.   

▪ Cíl opatření – prohlubovat spolupráci škol SO ORP Nýřany. 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.2.1 Společná setkávání zástupců škol SO ORP 
Nýřany 

Charakteristika aktivity: Cílem aktivity je iniciace pravidelných setkávání zástupců 
mateřských a základních škol z Nýřanska. Setkání budou 
probíhat postupně na všech školách v regionu. Aktivita 
probíhá ve spolupráci s MŠ a ZŠ SO ORP Stod. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

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

Spolupráce: Aktivitu budou společně základní i mateřské školy v SO 
ORP Nýřany. 

Indikátor: Realizace min. dvou setkání zástupců MŠ/rok 
Realizace min. dvou setkání zástupců ZŠ/rok. 

Časový harmonogram: 10/2021 a 5/2022 

Rozpočet: 15 000,-Kč 



Číslo a název aktivity: 1.3.2.2 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. Na závěr proběhne vzájemné 
setkání zástupců žákovských samospráv partnerských škol 
v SEV Ametyst v Prusinách. I tato aktivita je realizována ve 
spolupráci se ZŠ SO ORP Stod. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a ZŠ SO ORP Nýřany 

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

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

Časový harmonogram: 10/2021 – 5/2022 

Rozpočet: Záleží na počtu zapojených škol 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.2.3 Vzájemné exkurze pedagogů MŠ ve výuce  

Charakteristika aktivity: Pedagogové mateřských škol z regionu vytvoří skupinky 
(max. po čtyřech) pedagogů, kteří se vzájemně navštíví a 
účastní se vyučovacího procesu na MŠ ostatních pedagogů 
ze skupiny. Součástí aktivity je i workshop, kde budou 
zhodnoceny poznatky z jednotlivých návštěv. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MŠ SO ORP Nýřany 

Spolupráce: Projekt společně realizují MŠ z SO ORP Nýřany a Stod 

Indikátor: Vytvoření min. jedné skupiny, která absolvuje celou aktivitu 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 5 000,-Kč/skupinu 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.2.4 Asistence v praxi  

Charakteristika aktivity: Setkání asistentů pedagoga za účelem sdílení zkušeností. 
Setkání řídí školní psycholog. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS SO ORP Radbuza ve spolupráci se ZŠ Dobřany 

Spolupráce: Asistenti pedagoga ze škol SO ORP Nýřany 

Indikátor: Realizace min. jednoho setkání 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 5 000,-Kč/setkání 

 
  



 

Číslo a název aktivity: 1.3.2.5 Dešťovka je kamarád  

Charakteristika aktivity: Projekt realizovaný ve spolupráci se spolkem Ametyst. 
Projekt je zaměřený na edukativní činnost v oblasti zlepšení 
nakládání s dešťovou vodou. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS SO ORP Radbuza ve spolupráci se spolkem Ametyst 

Spolupráce: Do projektu je zapojeno 11 ZŠ a MŠ z SO ORP Nýřany 

Indikátor: Realizace min. jednoho setkání 

Časový harmonogram: 9/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

• Opatření 1.3.3 Budování znalostní kapacity 
o Opatření reaguje na vzdělávací potřeby, které zástupci jednotlivých škol 

definovali v rámci rozhovorů (viz. kap. 3.1.3). Součástí opatření je realizace 
seminářů i exkurzí v i mimo území SO ORP Nýřany.    

▪ Cíl opatření – zkvalitnění nabídky vzdělávacích aktivit pro pedagogy 
základních, mateřských i uměleckých škol a SVČ v SO ORP Nýřany. 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.1 Semináře „měkkých dovedností“ 

Charakteristika aktivity: Semináře zaměřené na měkké dovednosti – práce 
s emocemi, řešení konfliktů, psychohygiena, apod. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.2 Letní škola pro pedagogy 

Charakteristika aktivity: Druhý ročník letní školy se zaměřením na čtenářskou a 
matematickou gramotnost, syndrom vyhoření a další 
témata. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace letní školy 

Časový harmonogram: 6/2021 – 8/2021 

Rozpočet: 25 000,-Kč 

 
  



 
 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.3 Diagnostika dítěte v MŠ, Grafomotorika 

Charakteristika aktivity: Semináře zaměřené na diagnostiku dětí a rozvoj 
grafomotoriky pro pedagogy MŠ s Mgr. Bednářovou. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 9/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 5 000 Kč/seminář 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.4 Ředitelská akademie 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je vícedenní setkání ředitelů a vedoucích 
učitelů. Cílem setkání není pouze vzdělávání, ale také 
prohloubení spolupráce mezi školami v regionu. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace akademie 

Časový harmonogram: 6/2021 – 8/2021 

Rozpočet: 30 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.5 Informační a vzdělávací aktivity v souvislosti 
s revizí RVP ZV 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je soubor vzdělávacích a informačních 
aktivit, které pomohou školám reagovat na změny RVP ZV 
v oblasti ICT. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace seminářů 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.6 Neznámá zákoutí virtuálního světa 

Charakteristika aktivity: Vzdělávací aktivity o rizicích, která je nutné vzít v úvahu, 
když si děti osvojují využívání digitálních technologií. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.3.3.7 Zvládání dovedností s ICT technikou 

Charakteristika aktivity: Využití interaktivní tabule v MŠ (např. využití v tematických 
celcích u předškoláků, konkrétní práce a organizace s 
programy pro předškoláky). 



Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 
 

Cíl 2.2 Iniciace vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a 
podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných 

• Opatření 2.2.1 Realizace aktivit prohlubujících spolupráci v oblasti inkluze 
o Spolupráce škol je jednou z příležitostí, které byly formulovány v rámci 

rozhovorů se zástupci škol z území SO ORP Nýřany (viz. kap. 3.1.3 analýzy). 

▪ Cíl opatření – prohlubování spolupráce v oblasti inkluze  
 

Číslo a název aktivity: 2.2.1.1 Pracovní skupina Rovné příležitosti 

Charakteristika aktivity: K účasti v rámci pracovní skupiny jsou pravidelně 
oslovovány všechny organizace/instituce mající vliv na tuto 
problematiku v území. Skupina se schází 4x ročně. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Cílem aktivity je zvýšení spolupráce v řešené oblasti. 

Indikátor: Realizace čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 2.2.1.2 Supervize ve školách 

Charakteristika aktivity: MAS Radbuza zajistí supervizora a uhradí náklady na jeho 
činnost v mateřských a základních školách SO ORP 
Nýřany.  

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Supervizor je dostupný všem MŠ a ZŠ v území. 

Indikátor: Zapojení min. dvou škol do aktivity 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 250 000,-Kč 

 

Cíl 3.1 Zlepšení vybavení mateřských a základních škol v oblasti prohlubování 
čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

• Opatření 3.1.1 Společné sdílení vybavení pro prohlubování digitální gramotnosti 
o Smyslem opatření je realizovat opatření vedoucí ke zvýšení atraktivity výuky 

prohlubující digitální gramotnost či pregramotnost. Zvýšení atraktivity výuky 
technických předmětů či matematiky pomůže přitáhnout zájem žáků k této 
oblasti (viz. kap. 3.1.3) 

▪ Cíl opatření – zatraktivnění výuky prohlubující digitální gramotnost. 
 

Číslo a název aktivity: 3.1.1.1 Půjčovna interaktivních pomůcek pro 
prohlubování digitální gramotnosti 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je provoz půjčovny a jejího dalšího 
rozšiřování v souladu s potřebami území. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 



Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: ZŠ a MŠ i organizace zájmového vzdělávání SO ORP 
Nýřany 

Indikátor: Vytvoření půjčovny pomůcek pro rozvoj DG 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 40 000 Kč 

Cíl 3.2 Rozšíření místní nabídky vzdělávacích produktů pro zatraktivnění vzdělávání v 
oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a pregramotnosti 

• Opatření 3.2.1 Vytvoření vzdělávacích produktů v oblasti čtenářské gramotnosti  
o Účelem opatření je zvýšit nabídku aktivit v oblasti podpory čtenářské 

gramotnosti a čtenářsky podnětného prostředí ve školách a vzdělávacích 
zařízeních v území SO ORP Nýřany. Opatření reaguje na potřeby škol 
definované při rozhovorech v řešeném území (viz. kap. 3.1.3) 

▪ Cíl opatření – zkvalitnění nabídky vzdělávacích produktů v oblasti 
prohlubování čtenářské gramotnosti 
 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.1 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, SVČ v SO ORP Nýřany 

Indikátor: Realizace soutěže 

Časový harmonogram: 9/2021 – 5/2022  

Rozpočet: 200 000,-Kč 

 

Cíl 3.3 Iniciace vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a spolupráce v oblasti 
matematické a čtenářské gramotnosti a pregramotnosti 

• Opatření 3.3.1 Semináře, exkurze a spolupráce vedoucí 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: 3.3.1.1 Pracovní skupina matematická gramotnost 

Charakteristika aktivity: K účasti v rámci pracovní skupiny jsou pravidelně 
oslovovány všechny organizace/instituce mající vliv na tuto 
problematiku v území. Skupina se schází 4x ročně. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Cílem aktivity je zvýšení spolupráce v řešené oblasti. 

Indikátor: Realizace čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 



• Opatření 3.3.2 Semináře, exkurze a spolupráce vedoucí 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: 3.3.2.1 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 Nýřany 

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.3.2.2 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost 

Charakteristika aktivity: K účasti v rámci pracovní skupiny jsou pravidelně 
oslovovány všechny organizace/instituce mající vliv na tuto 
problematiku v území. Skupina se schází 4x ročně. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Cílem aktivity je zvýšení spolupráce v řešené oblasti. 

Indikátor: Realizace čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 20 000,-Kč 

 

Cíl 4.1 Vytvoření systému společného dotačního poradenství v rámci řešeného území 

• Opatření 4.1.1 Vytvoření emailové rozesílky dotačních možností 
o Z analýzy MAP vyplývá řada investičních i neinvestičních potřeb jednotlivých 

škol, školských i 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 dotací. 

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

Číslo a název aktivity: 4.1.1.1 E-mailová rozesílka o dotačních výzvách 

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

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: - 

Indikátor: Realizace e-mailové rozesílky 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 



Rozpočet: 5 000,-Kč 

 
  



 

Číslo a název aktivity: 4.1.1.2 Pracovní skupina Financování 

Charakteristika aktivity: Smyslem pracovní skupiny je diskutovat finanční možnosti 
a zdroje na implementaci MAP SO ORP Nýřany. Skupina 
se schází 4x ročně. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Cílem aktivity je zvýšení spolupráce v řešené oblasti. 

Indikátor: Realizace čtyř setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2021 – 5/2022 

Rozpočet: 5 000,-Kč 

 
 
 
 

 

 
 


