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Vyhodnocení realizace Akčního plánu SO ORP Stod na období červen 2021 –  květen 2022 
 

Název aktivity Popis aktivity Zhodnocení realizace 

3.1.1.1 ZUŠkování Obsahem aktivity je realizace 
uměleckých workshopů a 
společného muzicírování s 
názvem ZUŠkování, které mělo 
proběhnout v květnu 2021 ve 
Stodu. 

Splněno – na základě dohody 
s ZUŠ byl projekt upraven 
pouze na umělecké 
workshopy. 

3.1.1.2 Spolupráce při realizaci 
výchovných koncertů 

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

Splněno částečně – aktivita 
byla kvůli epidemické situaci 
omezena 

3.1.2.1 Společná setkávání 
zástupců škol SO ORP Stod 

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

Splněno 

3.1.2.2 Iniciace partnerství a 
výměny zkušeností 
prostřednictvím školních 
parlamentů (Den jinde) 

Cílem aktivity je vzájemná 
návštěva zástupců školních 
parlamentů či celých tříd 
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. 

Nesplněno – aktivita byla kvůli 
epidemické situaci zrušena 

3.1.2.3 Dešťovka je kamarád Obsahem aktivity je nákup 
sudů na dešťovou vodu pro MŠ 
a ZŠ. Součástí projektu jsou 
také vzdělávací programy pro 
MŠ a ZŠ zaměřené na 
hospodaření s vodou. Ve 
sledovaném období proběhla 
instalace sudů a probíhá 
realizace vzdělávacích 

Splněno 
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programů na jednotlivých 
školách. 

2.2.1.1 Pracovní skupina 
k rovným příležitostem 

Pracovní skupina se sešla ve 
sledovaném období 3x.  

Splněno  

3.2.1.1 Vzájemné exkurze 
pedagogů MŠ ve výuce 

Cílem aktivity je vytvořit cca tří 
až čtyřčlenné 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.  

Splněno 

3.2.1.2 Asistence v praxi Setkání asistentů pedagoga 
včetně vzájemného sdílení 
zkušeností. 

Splněno 

3.2.1.3 Diagnostika dítěte 
v MŠ, Grafomotorika 

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

Splněno částečně – s Mgr. 
Bednářovou byly semináře na 
jiná témata 

3.2.1.4 Letní škola pro 
pedagogy 

Třetí ročník letní školy se 
zaměřením na čtenářskou a 
matematickou gramotnost, 
syndrom vyhoření a další 
témata.  

Splněno 

3.2.1.5 Ředitelská akademie Vícedenní setkání ředitelů škol 
pod vedením Michala Dubce. 

Splněno 

3.2.1.6 Neznámá zákoutí 
virtuálního světa 

Seminář o riziku, které je nutno 
vzít v úvahu, když si děti 
osvojují využívání digitálních 
technologií. 

Splněno 

3.3.1.1 Seminář „měkkých 
dovedností“ 

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

Splněno 

4.2.1.1 Supervize ve školách MAS Radbuza zajistí 
supervizora a uhradí náklady 
na jeho činnost v mateřských a 
základních školách SO ORP 
Stod.  

Splněno 
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5.1.1.1 Pracovní skupina 
k matematické gramotnosti 

V rámci této pracovní skupiny 
proběhlo  

Splněno 

5.1.2.1 Pracovní skupina 
k čtenářské gramotnosti 

Setkání této pracovní skupiny 
byla zaměřena na realizaci  

Splněno 

5.1.2.2 Setkání pedagogů MŠ 
k prohlubování čtenářské 
pregramotnosti 

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

Splněno 

5.2.1.1 Půjčovna interaktivních 
pomůcek pro prohlubování 
digitální gramotnosti 

Obsahem aktivity je vytvoření 
a provoz půjčovny pomůcek 
zaměřených na prohlubování 
digitální gramotnosti.  

Splněno 

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

Splněno 

6.1.1.1 Emailová rozesílka o 
dotačních výzvách 

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. 

Splněno částečně 

6.1.1.2 Pracovní skupina 
Financování 

Obsahem jednání této 
pracovní skupiny je přehled 
financování jednotlivých aktivit 
projektu.  

Splněno 

Aktivity nezahrnuté do Akčního plánu 2020 - 2021 

Klokanovy kufry Zakoupení Klokanových kufrů 
pro školy, které mají více 
budov. 

 

Biopoklad  Projekt volně navazující na 
projekt Dešťovka je kamarád. 
Obsahem byly vzdělávací 
aktivity v oblasti nakládání 
s odpady a nákup kompostéru 
pro zapojené školy. 
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