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Rekapitulace realizace Akčního plánu SO ORP Nýřany na období červen 2018 –  květen 2019 
 

Název aktivity Popis aktivity Zhodnocení realizace 

1.3.1.1 Spolupráce při realizaci 
ZUŠ Open 

Obsahem aktivity je spolupráce 
ZUŠ z území Stodska a 
Nýřanska při přípravě a 
realizaci ZUŠ Open. 

V realizaci 

1.3.1.2 Spolupráce při realizaci 
výchovných koncertů 

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

Splněno 

1.3.2.1 Společná setkávání 
zástupců škol SO ORP Nýřany 

Cílem aktivity je iniciace 
pravidelných setkávání 
zástupců mateřských a 
základních škol z Nýřanska. 
Setkání budou probíhat 
postupně na všech školách 
v regionu. 

Splněno 

1.3.2.2 Iniciace partnerství a 
výměny zkušeností 
prostřednictvím školních 
parlamentů 

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. 

V realizaci 

1.3.2.3 Realizace společných 
aktivit v oblasti občanského a 
environmentálního vzdělávání 

Cílem aktivity je iniciace a 
podpora vzdělávacích výletů 
škol za účelem prohlubování 
občanských (např. zájezd do 
Parlamentu ČR pro zástupce 
školních parlamentů) a 
environmentálních kompetencí 
(výjezdy do environmentálních 
center v regionu). 

Nesplněno 
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1.3.3.1 Exkurze k metodě CLIL 
v ZŠ Dobřany 

Cílem aktivity je realizace 
exkurze k výuce využívající 
metodu CLIL. Exkurze bude 
nabídnuta všem základním 
školám v SO ORP Nýřany. 

Splněno částečně – 
domluvena lektorka 

1.3.3.2 Seminář Komunikace 
s rodiči pro MŠ 

Seminář je zaměřený na 
zkvalitnění a zefektivnění 
komunikace pedagogů a 
rodičů. Seminář je primárně 
určený MŠ, ale po modifikaci 
bude nabízen i ZŠ. 

Splněno v předchozím období, 
v tomto období nebyl zájem 

1.3.3.3 Seminář pro MŠ 
k problematice dvouletých dětí 

Seminář bude zaměřený na 
problematiku přijímání 
dvouletých dětí do MŠ – 
legislativa i začlenění 
dvouletých dětí do 
vzdělávacího procesu. 

Nesplněno – odpadla 
povinnost přijímat dvouleté 
děti 

2.2.1.1 Spolupráce a sdílení 
zkušeností v oblasti 
pedagogické diagnostiky dětí v 
MŠ 

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. 

Splněno 

2.2.3.1 Pracovní skupina ke 
společnému vzdělávání 

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). 

Splněno 

3.1.1.1 Půjčovna interaktivních 
pomůcek pro prohlubování 
matematické gramotnosti 

Obsahem aktivity je vytvořit 
půjčovnu deskových her, 
hlavolamů a dalších 
didaktických pomůcek pro 
prohlubování matematické 
gramotnosti resp. 
pregramotnosti, které si budou 

V realizaci 
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moci zapůjčovat školy, SVČ, 
školní družiny, atd. 

3.2.1.1 Čtení nejlepší učení Obsahem aktivity je spolupráce 
škol při realizaci školních 
čtenářských dílen. 

Splněno 

3.3.1.1 Exkurze k Hejného 
metodě 

Obsahem aktivity je realizace 
exkurze pro pedagogy I. stupně 
z SO ORP Nýřany k Hejného 
metodě v ZŠ a MŠ Tyršova 
v Plzni. 

Splněno částečně – nabídka 
rozeslána do území 

3.3.2.1 Exkurze k čtenářským 
dílnám a čtenářským klubům 

Smyslem aktivity je realizace 
exkurze k předání zkušeností 
s fungováním čtenářských 
dílen a čtenářských klubů. Pro 
realizaci exkurze budou 
osloveny ZŠ a MŠ Tyršova 
v Plzni a ZŠ Staňkov. 

Nesplněno 

3.3.2.2 Školení pro „sborovnu“ 
na prohlubování ČG 

Obsahem aktivity je realizace 
školení na prohlubování 
čtenářské gramotnosti, které je 
určeno pro všechny pedagogy 
za účelem prohlubování ČG i 
v předmětech, které nejsou 
primárně k této výuce určeny 
(např. fyzika). 

Nesplněno 

3.3.2.3  Čtení s nečtenáři Seminář pro rodiče na téma 
čtenářské pregramotnosti ve 
spolupráci v MŠ Dobřany a ZŠ 
Dobřany. Seminář je určený 
jako zdroj inspirace i pro 
pedagogy z jiných škol. 

Splněno v předchozím období 
a bude znovu nabízeno 

4.1.1.1 E-mailová rozesílka o 
dotačních výzvách 

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. 

Splněno částečně 
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