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Akční plán MAP SO ORP Stod (červen 2019 –  květen 2020) 
 

Název aktivity Popis aktivity Doba realizace 

Projekty 

Čtení - nejlepší učení Obsahem aktivity je spolupráce 
škol při práci s knihou 
prostřednictvím pracovních 
listů a rozšíření knižního fondu 
zapojených škol. 

září 2019 – květen 2020 

Zuškování Obsahem aktivity je spolupráce 
ZUŠ z území Stodska a Nýřanska 
na realizaci společného 
festivalu.  

září 2019 – květen 2020 
(samotný festival proběhne 
v květnu 2020) 

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. 

realizace min. 2 koncertů 
v období říjen 2019 – květen 
2020. 

Deskové hry pro prohlubování 
matematické gramotnosti 

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. 

červen 2019 – květen 2020 

Den jinde Exkurze zástupců školních 
samospráv na jiných školách 
v regionu a společná realizace 
simulační či rolové hry na 
občanské či environmentální 
téma. 

leden 2020 – květen 2020 

Dešťovka je kamarád Iniciace spolupráce se spolkem 
Ametyst ohledně problematiky 
nakládání s vodou 
prostřednictvím zkoumání 
školní zahrady. 

leden 2020 – červen 2020 

Diagnostika dětí v MŠ Obsahem projektu je 
zkvalitnění vybavení MŠ 
k diagnostice dětí. Každé 
zapojené škole bude pořízen 
Klokanův kufr. Podmínkou 
zapojení do projektu je 

červen 2019 – květen 2020 
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absolvování semináře 
zaměřeného na diagnostiku. 

Brácho, řvi potichu 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. 

květen 2019 – červen 2019 

Pracovní skupiny a setkávání 

PS Čtenářská gramotnost, PS 
Matematická gramotnost, PS 
Rovné příležitosti, PS 
Financování 

Pracovní skupiny jsou povinné 
pro všechny MAP financované 
z prostředků OP VVV. Cílem 
realizačního týmu MAP SO ORP 
Stod je, aby každá z pracovních 
skupin měla jasně definované 
téma, které mohou účastníci PS 
diskutovat s odborníkem či 
zástupcem 
instituce/organizace, která je 
na dané téma zaměřena. 

každá z PS musí proběhnout 
min. 4x ročně 

Setkávání ředitelek MŠ SO ORP 
Nýřany a Stod 

Setkání probíhají na 
jednotlivých školách v území a 
jsou zaměřena na aktuální 
témata předškolního 
vzdělávání. 

listopad 2019 a duben 2020 

Setkávání ředitelů ZŠ SO ORP 
Nýřany a Stod 

Setkání probíhají na 
jednotlivých školách v území a 
jsou zaměřena na aktuální 
témata základního vzdělávání. 

listopad 2019 a duben 2020 

Setkání pedagogů MŠ 
k prohlubování čtenářské 
pregramotnosti 

Obsahem setkávání je výměna 
zkušeností ohledně práce 
s knihou v předškolním 
vzdělávání. 

říjen 2019 – listopad 2019,  
květen 2020 

Vzájemné exkurze pedagogů 
MŠ ve výuce 

Cílem aktivity je vytvořit cca 
pětičlenné skupiny pedagogů 
MŠ, kteří se vzájemně navštíví a 
účastní se vyučovacího procesu 
na jiné MŠ. Součástí aktivity je i 
workshop, kde budou 

říjen 2019 – květen  2020 
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zhodnoceny poznatky 
z jednotlivých návštěv. 

Vzdělávací akce 

Letní škola čtenářské                        
a matematické gramotnosti 

Ve třetím srpnovém týdnu 
proběhne týdenní škola pro 
pedagogy I. a II. stupně ZŠ 
zaměřená na čtenářskou  
(12. 8 – 14. 8.) a matematickou 
(15. 8. 16. 8.) gramotnost. 

srpen 2019 

Matematická a předčtenářská 
gramotnost  

Seminář zaměřený na rozvoj 
matematické a předčtenářské 
gramotnosti u dětí 
předškolního věku – Mgr. 
Bednářová. 

srpen 2019 

Diagnostika dítěte 
předškolního věku 

Seminář pro pedagogy MŠ 
zaměřený na diagnostiku dětí 
předškolního věku  - Mgr. 
Bednářová. 

říjen 2019 – květen 2020 

Grafomotorika – Mgr. Jiřina 
Bednářová  

Seminář pro pedagogy MŠ 
zaměřený na grafomotoriku  
dětí předškolního věku – Mgr. 
Bednářová . 

červen 2019 – květen 2020 

Semináře „měkkých 
dovedností“  

Semináře zaměřené na měkké 
dovednosti – práce s emocemi, 
řešení konfliktů, psychohygiena  
apod. pro pedagogy ZŠ a MŠ – 
Mgr. Dubec, PhDr. Herman.. 

červen 2019 - květen  2020 

Klokanovy kufry v praxi  Praktický seminář na práci 
s Klokanovými kufry ve 
spolupráci s DDM Lužánky . 

červen 2019 – květen 2020 

Muzikoterapie Zážitkový seminář 
muzikoterapie určený pro 
pedagogy ZŠ a MŠ . 

červen 2019 – květen 2020 

Asistence v praxi  Seminář pro asistenty 
pedagoga včetně vzájemného 
sdílení zkušeností. 

červen 2019 – květen 2020 

Deskové hry  Seminář zaměřený na využití 
deskových her v MŠ, ZŠ, ŠD. 

červen 2019 – květen 2020 

Inspirace pro školní družiny  Seminář zaměřený na činnost 
ve školní družině. 

červen 2019 – květen 2020 
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