
1 Akční plán SO ORP Stod 2022 – 2023 

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

• Opatření 1.1.1 Rozšíření kapacit mateřských a základních škol 
o Z kapitoly 3.1.5 a 3.1.6 analýzy vyplývá, že stávající počty žáků mateřských a 

základních škol z území SO ORP Stod jsou na horní hranici celkových kapacit 
jednotlivých škol.  

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

 
Číslo a název aktivity: 1.1.1.1 Novostavba pavilonu mateřské školy ve Stodu 

Charakteristika aktivity: Projekt je zaměřen na výstavbu nového pavilonu mateřské školy 
včetně stravovacího zázemí. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Stod 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná novostavba pavilonu MŠ  

Časový harmonogram: 10/2021 - 8/2022 

Rozpočet: 31 mil. Kč 

 
 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.2 Nový objekt MŠ Hradec s jídelnou 

Charakteristika aktivity: Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy mateřské školy a 
jídelny pro ZŠ a MŠ Hradec. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Hradec 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná novostavba budovy MŠ 

Časový harmonogram: 9/2022 - 12/2024 

Rozpočet: 25 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.3 Školní družina, Dobřany, Palackého 742 

Charakteristika aktivity: Projekt je zaměřen na výstavbu dvoupodlažního objektu, 
rozšíření kapacity školní družiny v ZŠ Dobřany cca o 120 dětí. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná stavba nové školní družiny 

Časový harmonogram: 2023 - 2024 

Rozpočet: 25 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.1.1.4 Přístavba Základní školy Holýšov 

Charakteristika aktivity: Projekt je zaměřen na přístavba a zvýšení kapacity základní školy 
v Holýšově. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Holýšov 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zrealizovaná přístavba ZŠ 

Časový harmonogram: 7/2022 – 4/2025 

Rozpočet: 140 mil. Kč 

 

Cíl 1.2 Zkvalitnění a modernizace vybavení škol a školských zařízení 

• Opatření 1.2.1 Modernizace učeben mateřských a základních škol 



o Kvalitně řešené a vybavené odborné učebny jsou základním pilířem 
infrastruktury mateřských a základních škol. Moderní trendy výuky 
předpokládají kvalitní zázemí mateřské i základní školy. Z tohoto důvodu je 
modernizace učeben i souvisejícího zázemí podstatným tématem investičních 
potřeb mateřských i základních škol (viz kap. 3.1.5 a 3.1.6). 

▪ Cíl opatření – zkvalitnění zázemí pro výuku. 

 
Číslo a název aktivity: 1.2.1.1 Učebna výpočetní techniky pro žáky 1. stupně 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je vybudování počítačové učebny (15 míst) pro 
žáky 1. stupně v půdním prostoru u školního klubu. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Chotěšov 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vybudovaná počítačová učebna 

Časový harmonogram: 2021 – 2022 

Rozpočet: 800 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.2 Pískoviště se stíněním pro LMŠ Sasanka 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je výstavba certifikovaného pískoviště se 
zastřešením. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: Lesní klub Sasanka, z.s. 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vybudované pískoviště 

Časový harmonogram: 1/2022 – 6/2022 

Rozpočet: 57 470,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.3 Notebooky pro učitele 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je pořízení notebooků pro pedagogický sbor. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zakoupené notebooky pro pedagogy 

Časový harmonogram: 8/2022 – 10/2023 

Rozpočet: 363 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.4 Výměna zastaralých PC u IAT za nové NB 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je výměna zastaralých počítačů u 
interaktivních tabulí za nové notebooky. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zakoupené notebooky pro pedagogy 

Časový harmonogram: 7/2022 – 9/2022 

Rozpočet: 1,745 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.5 Vzduchotechnika pro I. stupeň ZŠ Dobřany 

Charakteristika aktivity: V rámci projektu proběhnou stavební úpravy řešící větrání 
jednotlivých prostor včetně napojení na elektrorozvody a 
kanalizaci. Jednotky budou dodávány s čidly kvality vzduchu na 
CO2. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 



Indikátor: Instalovaná vzduchotechnika 

Časový harmonogram: 9/2022 – 9/2023 

Rozpočet: 7 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.6 Vzduchotechnika pro II. stupeň ZŠ Dobřany 

Charakteristika aktivity: V rámci projektu proběhnou stavební úpravy řešící větrání 
jednotlivých prostor včetně napojení na elektrorozvody a 
kanalizaci. Jednotky budou dodávány s čidly kvality vzduchu na 
CO2. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Instalovaná vzduchotechnika 

Časový harmonogram: 9/2022 – 9/2023 

Rozpočet: 8,77 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.7 Zastřešení terasy - I. stupeň ZŠ Dobřany a pořízení 
výpočetní techniky pro I. stupeň ZŠ Dobřany 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je vybavení učebny výpočetní techniky a 
zastřešení terasy, která bude využívána pro výuku. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zastřešená terasa a vybavení učebny 

Časový harmonogram: 7/2022 – 12/2022 

Rozpočet: 865 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.8 Pořízení myčky do školní jídelny 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je pořízení tunelové myčky do školní jídelny 
včetně stavebních úprav a zaškolení obsluhy. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Dobřany 

Spolupráce: - 

Indikátor: Zakoupená a instalovaná tunelová myčka 

Časový harmonogram: 7/2022 – 9/2022 

Rozpočet: 1,745 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.9 Vybavení učeben přírodních věd 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je vybavení učeben přírodních věd odbornými 
pomůckami a technologiemi. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ a MŠ Stod 

Spolupráce: - 

Indikátor: Vybavené učebny přírodních věd 

Časový harmonogram: 9/2021 – 12/2022 

Rozpočet: 1 mil. Kč 

 

Číslo a název aktivity: 1.2.1.10 Optimalizace práce AP se žáky SVP 

Charakteristika aktivity: Obsahem projektu je pořízení výpočetní techniky pro asistenty 
pedagoga. 

Typ aktivity: aktivita škol 

Realizátor aktivity: ZŠ Chotěšov 

Spolupráce: - 

Indikátor: Nakoupená výpočetní technika pro AP 



Časový harmonogram: 2021 – 2022 

Rozpočet: 160 000,-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 Umělecké workshopy 

Charakteristika aktivity: Obsahem aktivity je realizace uměleckých workshopů 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: Zrealizované workshopy 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 50 000 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: Zrealizované min. dva koncerty 

Časový harmonogram: 9/2022 – 5/2023 

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  

i agregovaného popisu potřeb škol (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: Zrealizovány min. dvě setkání zástupců škol/rok. 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

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.  

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza a ZŠ SO ORP Stod 

Spolupráce: Projekt budou společně realizovat základní školy v SO ORP Stod 
a SO ORP Nýřany, 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: 1/2023 – 5/2023 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.1.2.3 Pracovní skupina Rovné příležitosti 

Charakteristika aktivity: K účasti v rámci pracovní skupiny jsou oslovovány všechny 
organizace/instituce mající vliv na tuto problematiku v území. 

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: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 40 000 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 si účastníci řeknou 
zpětnou vazbu k jednotlivým návštěvám. 

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: Vytvořená min. jedna 3-4 členná skupina pedagogů 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 10 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.2 Asistence v praxi 

Charakteristika aktivity: Pravidelná setkávání 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: 9/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 20 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.3 Diagnostika dítěte v MŠ, Grafomotorika 

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

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Aktivita je určena všem školám z SO ORP Stod 

Indikátor: Zrealizované min. 2 semináře 

Časový harmonogram: 9/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 20 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.4 Letní škola pro pedagogy 

Charakteristika aktivity: Čtvrtý ročník letní školy se zaměřením na čtenářskou  
a matematickou gramotnost i rovné příležitosti. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Realizace setkání 

Časový harmonogram: 6/2022 – 8/2023 

Rozpočet: 20 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.5 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: 6/2022 – 8/2022 

Rozpočet: 30 000,-Kč 

 

Číslo a název aktivity: 3.2.1.6 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: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 20 000,-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 Semináře „měkkých dovedností“ 

Charakteristika aktivity: Semináře zaměřené na měkké dovednosti – práce s emocemi, 
řešení konfliktů, psychohygiena  apod. pro pedagogy ZŠ a MŠ. 

Typ aktivity: vzdělávací aktivita 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Vzdělávací aktivita je určena všem školám z řešeného území 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 60 000 Kč 

 

4.2 Vytvoření systému sdílení školních psychologů a speciálních pedagogů mezi více 
školami v SO ORP Stod 

• Opatření 4.2.1 Sdílení supervizora školami SO ORP Stod 
o Opatření reaguje na v popisu potřeb (viz kap. 3.1.3) popsaný problém, kdy 

ředitelé mají stále méně času na řídící práci na školách. Supervize může 
pomoci k řešení problémů na školách či ke zlepšení klimatu na jednotlivých MŠ 
či ZŠ. 

▪ Cíl opatření – zvýšení využívání supervize ve školách SO ORP Stod. 

 

Číslo a název aktivity: 4.2.1.1 Supervize na školách 

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

Typ aktivity: vzdělávací aktivita 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

Spolupráce: Vzdělávací aktivita je určena všem školám z řešeného území 

Indikátor: Realizace semináře 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

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 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: Zrealizované min. čtyři setkání PS 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 20 000 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 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: Zrealizované min. 4 setkání pracovní skupiny 

Rozpočet: 6/2022 – 5/2023 

 20 000 Kč 

 

Číslo a název aktivity: 5.1.2.2 Setkání pedagogů k prohlubování čtenářské 
gramotnosti i pregramotnosti 

Charakteristika aktivity: Obsahem setkávání je výměna zkušeností ohledně práce 
s knihou v předškolním i základním vzdělávání. 

Typ aktivity: aktivita spolupráce 

Realizátor aktivity: MAS Radbuza 

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

Indikátor: Zrealizované min. jedno setkání 

Časový harmonogram: 9/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 20 000 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. 

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

Číslo a název aktivity: 5.2.1.1 Sdílení 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 SO ORP Stod 

Indikátor: Vytvořená půjčovna na webu MAS Radbuza 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 



Rozpočet: 30 000 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: Zrealizované dvě setkání a zpracované pracovní listy  
a nakoupené knihy 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

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 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: Zrealizovaná e-mailová rozesílka 

Časový harmonogram: 6/2022 – 5/2023 

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: 6/2022 – 5/2023 

Rozpočet: 40 000 Kč 

 


