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Akční
plán
navazuje na Strategický rámec MAP v ORP Břeclav do roku 2023 a je jedním z podstatných výstupů projektu. Akční plán
je tvořen aktivitami jednotlivých škol a aktivitami spolupráce, které doplňují investiční záměry škol, školských zařízení a
dalších subjektů.
K prioritním problémovým oblastem, které vychází z analytické části MAP a jsou definovány v souladu s vizí, byly určeny
cíle (Strategický rámec MAP) a právě tyto cíle jsou formou dílčích opatření v rámci akčního plánu a na ně navazujícími
stanovenými aktivitami dále zpřesňovány.
S akčním plánem souvisí také tzv. KAP (Krajský akční plán vzdělávání konkrétně v případě území MAP v OP Břeclav
se jedná o projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje), který se orientuje primárně na střední
a vyšší odborné školy, nicméně některé jeho aktivity se dotýkají také školství základního a mateřského.
Roční akční plán je zpracováván a bude v dalších obdobích zpracováván na období jednoho školního roku a bude
následně dále aktualizován, jedná se tedy o pravidelně aktualizovanou část MAP.
Roční akční plán – charakteristika:
•
•
•
•

součástí jsou také aktivity jednotlivých škol – projekty zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony) viz příloha
tohoto dokumentu, jedná se o souhrnné uvedení přehledu šablon OP VVV ke dni 26.2.2018
roční akční plán, který je aktuálně tvořen na školní rok 2018/2019, je zacílen hlavně na aktivity spolupráce,
kdy je snaha o podporu vzájemné kooperace škol v území SO ORP Břeclav;
územím dopadu je pro uvedené aktivity území SO ORP Břeclav;
z pohledu časového harmonogramu budou tyto aktivity spolupráce realizovány ve školním roce 2018/2019
respektive od tohoto školního roku, neboť povětšinou se jedná o aktivity mající dlouhodobý charakter a přesah
a po zahájení jejich realizace budou tyto aktivity v dalších letech dále rozvíjeny a konkretizovány.

Na svém jednání dne 10.10.2017 Řídící výbor MAP v ORP Břeclav stanovil priority, které je potřeba primárně rozpracovat
do ročního akčního plánu na období 2018/2019 – jedná se o tyto prioritní oblasti (přičemž ovšem nejsou ovlivněny další
možnosti k rozvoji v jiných oblastech):
•

Podpora rozvoje kvalitního vzdělávání,

•

Otevřené vzdělávání – podpora rozvoje každého žáka

•

Spolupráce

Příprava podkladů a aktivit pro roční akční plán byla konzultována a probírána na společném setkání všech pracovních
skupin, diskutována na jednání Řídícího výboru. Aktivity spolupráce, které vzešly ze setkání v rámci pracovních skupin
byly také probírány s odbornými pracovníky v rámci týmu. Návrh aktivit byl projednán na společném setkání zástupců
realizačního týmu MAP s řediteli mateřských a základních škol (28.2.2018), byl také zaslán školám a školským zařízením
k vyjádření a probírán se zástupci škol a školských zařízení v území při osobních jednáních.
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Přehled opatření rozvíjejících strategické cíle MAP v ORP Břeclav
Strategický cíl

1.1 Modernizace technické
infrastruktury, podpora
společného vzdělávání a
rozšiřování výukových prostor v
MŠ

1.2 Modernizace technické
infrastruktury, podpora
společného vzdělávání a
rozšiřování výukových prostor v
ZŠ

1.3 Úpravy venkovních ploch,
hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy
prostor pro zájmové vzdělávání
v ZŠ

Opatření
1.1.1 Rozšiřování prostor pro
vzdělávání a rozšiřování kapacit
v MŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.1.2 Zkvalitňování a modernizace
technické infrastruktury MŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.1.3 Rozvoj infrastruktury pro
klíčové kompetence, inkluzi a
nadané děti
1.2.1 Rozšiřování prostor pro
vzdělávání a rozšiřování kapacit v
ZŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.2.2 Zkvalitňování a modernizace
technické infrastruktury ZŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.2.3 Rozvoj infrastruktury pro
klíčové kompetence, inkluzi a
nadané děti

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.3.1 Zlepšení infrastruktury pro
sport v MŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.3.2 Zlepšení infrastruktury pro
sport v ZŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.3.3 Rozšiřování a modernizace
venkovních ploch a (školních)
zahrad v MŠ
1.3.3 Rozšiřování a modernizace
venkovních ploch a (školních)
zahrad v ZŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

1.3.3 Zkvalitnění prostor pro
zájmové vzdělávání v ZŠ

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

2.1.1 Rozvoj a podpora čtenářské
(pre)gramotnosti
2.1 Podpora rozvoje čtenářské a
matematické pregramotnosti a
gramotnosti

Indikátor

2.1.2 Rozvoj a podpora
matematické (pre)gramotnosti
2.1.3 Podpora aktivit neformálního
vzdělávání v oblasti čtenářské a
matematické (pre)gramotnosti

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

počet zrealizovaných investičních projektů /
akcí

počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu čtenářské (pre)gramotnosti v MŠ /
ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
dětí/žáků, které aktivity na podporu čtenářské
(pre)gramotnosti absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu matematické (pre)gramotnosti v MŠ
/ ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
děti/žáků, které aktivity na podporu
matematické (pre)gramotnosti absolvovali;
počet aktivit neformálního vzdělávání pro MŠ;
počet aktivit neformálního vzdělávání pro ZŠ;
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Strategický cíl

Opatření

2.2.1 Rozvoj a podpora
polytechnického vzdělávání

2.2 Podpora rozvoje
polytechnického, přírodovědného
a EVVO vzdělávání v MŠ a ZŠ

2.2.2 Rozvoj a podpora
přírodovědného vzdělávání

2.2.3 Rozvoj a podpora EVVO
vzdělávání

2.3.1 Zvýšení úrovně jazykového
vzdělávání dětí a žáků

2.3 Podpora rozvoje dalších
klíčových kompetencí dětí a žáků
*)

2.3.2 Rozvoj a podpora
kompetencí dětí a žáků v oblasti
kulturního povědomí a vyjádření

2.3.3 Rozvoj a podpora sociálních
a občanských kompetencí dětí a
žáků

2.3.4 Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků

2.4 Podpora rozvoje
neformálního a zájmového
vzdělávání

2.5 Další vzdělávání a podpora
rozvoje lidských zdrojů ve školství

2.4.1 Rozvoj spolupráce a
kooperace v rámci neformálního a
zájmového vzdělávání
2.4.2 Podpora rozvoje propojení
školního a mimoškolního
vzdělávání
2.5.1 Vzdělávání pedagogických
pracovníků (průřezové téma)

Indikátor
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu polytechnického vzdělávání v MŠ /
ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
dětí/žáků, které aktivity na podporu
polytechnického vzdělávání absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu přírodovědného vzdělávání v MŠ /
ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
dětí/žáků, které aktivity na podporu
přírodovědného vzdělávání absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu EVVO vzdělávání v MŠ / ZŠ, počet
zapojených MŠ / ZŠ; počet dětí/žáků, které
aktivity na podporu EVVO vzdělávání
absolvovali
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
zvýšení úrovně jazykového vzdělávání v MŠ /
ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
dětí/žáků, které aktivity na zvýšení úrovně
jazykového vzdělávání absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu kompetencí dětí a žáků v oblasti
kulturního povědomí a vyjádření v MŠ / ZŠ,
počet zapojených MŠ / ZŠ; počet dětí/žáků,
které aktivity na podporu kompetencí dětí a
žáků v oblasti kulturního povědomí a
vyjádření absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu sociálních a občanských kompetencí
v MŠ / ZŠ, počet zapojených MŠ / ZŠ; počet
dětí/žáků, které aktivity na podporu sociálních
a občanských kompetencí absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu digitálních kompetencí v MŠ / ZŠ,
počet zapojených MŠ / ZŠ; počet dětí/žáků,
které aktivity na podporu digitálních
kompetencí absolvovali;
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
rozvoj spolupráce a kooperace v rámci
neformálního a zájmového vzdělávání
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
rozvoj propojení školního a mimoškolního
vzdělávání; počet zapojených MŠ / ZŠ do
aktivit na propojení školního a mimoškolního
vzdělávání
počet zrealizovaných seminářů / workshopů;
počet aktivit realizovaných formou stáže /
mentoringu;
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Strategický cíl

Opatření
2.5.2 Vzdělávání v oblasti rozvoje
manažerských kompetencí ředitelů
škol, řízení škol a krizového řízení

3.1 Aktivity pro inkluzi, podpora
dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

3.2 Kariérové poradenství a
příprava na budoucí povolání,
rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků
3.3 Podpora nadaných a
mimořádně nadaných dětí a žáků

4.1 Podpora rozvoje spolupráce
škol a školských zařízení
s podnikatelskými subjekty v
území

4.2 Rozvoj spolupráce, sdílení a
síťování škol a školských zařízení
na všech úrovních a v rámci
všech typů škol

4.3 Spolupráce a síťování škol a
školských zařízení s dalšími
subjekty působícími v oblasti
vzdělávání

Indikátor
počet zrealizovaných seminářů / workshopů;
počet aktivit realizovaných formou stáže /
mentoringu;

3.2.2 Rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

počet zrealizovaných aktivit na téma klima
školy; počet zrealizovaných aktivit na
podporu individualizace přístupu k dětem
v MŠ
počet zrealizovaných aktivit na téma klima
školy; počet zrealizovaných aktivit na
podporu individualizace přístupu k dětem
v ZŠ
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
rozvoj kariérního poradenství pro žáky; počet
zrealizovaných aktivit setkávání
počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

3.3.1 Vyhledávání, podpora a
rozvoj nadaných dětí v MŠ

počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu nadaných dětí v MŠ;

3.3.2 Vyhledávání, podpora a
rozvoj nadaných dětí v ZŠ

počet zrealizovaných aktivit zaměřených na
podporu nadaných dětí v ZŠ;

3.1.1 Podpora individualizace
přístupu k dětem v MŠ, klima školy

3.1.2 Podpora individualizace
přístupu k žákům v ZŠ, klima školy
3.2.1 Podpora rozvoje kariérního
poradenství pro žáky

4.1.1 Zvýšení zájmu o vzdělávání
v technických a řemeslných
oborech
4.1.2 Podpora a rozvoj spolupráce
MŠ s podnikatelskými subjekty
území
4.2.1 Podpora setkávání a rozvoj
sdílení dobré praxe a tvorby sítí na
úrovni MŠ
4.2.2 Podpora setkávání a rozvoj
sdílení dobré praxe a tvorby sítí na
úrovni ZŠ
4.2.3 Podpora setkávání a rozvoj
sdílení mezi školami a školských
zařízení napříč všemi úrovněmi
4.3.1 Podpora spolupráce a
komunikace škol a školských
zařízení s rodiči a veřejností

4.3.2 Podpora spolupráce a
komunikace škol a školských

počet zrealizovaných aktivit s cílem zvýšit
zájem o vzdělávání v technických a
řemeslných oborech; počet spolupracujících
ZŠ s podnikovou sférou; počet firem,
umožňujících exkurze ve svých
provozech/vykazující spolupráci se ZŠ;
počet spolupracujících MŠ s podnikovou
sférou; počet realizovaných aktivit na rozvoj
spolupráce mezi MŠ a podnikatelskými
subjekty v území
počet zrealizovaných společných setkání;
počet vytvořených sítí škol
počet zrealizovaných společných setkání;
počet vytvořených sítí škol
počet zrealizovaných společných setkání;
počet vytvořených sítí škol
počet zrealizovaných aktivit na podporu
spolupráce a komunikace škol a školských
zařízení s rodiči; počet zrealizovaných aktivit
na podporu spolupráce a komunikace škol a
školských zařízení s veřejností; počet
zapojených MŠ / ZŠ do aktivit na podporu
spolupráce a komunikace s rodiči / veřejností
počet zrealizovaných společných setkání;
počet zapojených MŠ / ZŠ do aktivit na
podporu spolupráce a komunikace
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Strategický cíl

Opatření
zařízení s NNO, OSPOD, PPP,
SPC, ASZ, zřizovateli či obcemi
4.3.3 Podpora spolupráce a
komunikace škol a školských
zařízení s výzkumnými a
vědeckými institucemi

Indikátor

počet zrealizovaných společných setkání;
počet zapojených MŠ / ZŠ do aktivit na
podporu spolupráce s výzkumnými /
vědeckými institucemi

*) Další klíčové kompetence – rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,
rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Seznam projektových záměrů při investiční intervence (viz Strategický rámec investic) je přílohou tohoto dokumentu.
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Přiřazení navrhovaných aktivit k opatřením akčního plánu MAP v ORP Břeclav
Číslo
opatření
4.2.1
2.5.2
(střední
vazba)
2.5.1
(střední
vazba)

Garant
Název aktivity

Program podpory
ředitelů a vedení
MŠ

Popis
Ucelený program podpory ředitelů a vedení MŠ
s cílem rozvoje sítí v území, předávání zkušeností vzájemné setkávání ředitelů MŠ; součástí setkávání
také zajištění školení pro ředitele ve vybraných
oblastech (např. metodika, manažerské dovednosti,
krizové řízení,,..); organizace tematické exkurze;

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

Poznámka / náklady

Zdroj financování

2x ročně;

manažer MAP

0,69

náklady:
lektorné, ubytování,
doprava, další
související náklady,
koordinátor projektu

MAP II /
implementace MAP

průřezové téma se
vztahem k dalším
aktivitám;

2.5.1

Vzdělávání
pedagogů ve
vybraných
oblastech

Organizace vzdělávacích seminářů, akcí a
workshopů pro pedagogy ve vazbě na rozvoj jejich
kompetencí a odborných znalostí, nové metody
výuky, zkvalitnění učebních postupů

manažer MAP

0,69

4.2.1

Tematická
setkávání učitelů
MŠ

Sdílení zkušeností a dobré praxe – vzájemné
setkávání učitelů MŠ – síťování, sdílení dobré
praxe, diskuze nad aktuálními problémy v území

manažer MAP

0,68

4.2.2
2.5.2
(střední
vazba)
2.5.1

Program podpory
ředitelů a vedení
ZŠ

Ucelený program podpory ředitelů a vedení ZŠ
s cílem rozvoje sítí v území, předávání zkušeností vzájemné setkávání ředitelů ZŠ; součástí setkávání
také zajištění školení pro ředitele ve vybraných

manažer MAP

0,67
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náklady:
lektorné občerstvení,
pronájem prostor,
podkladové matriály,
další případné
související náklady,
koordinátor projektu
3x ročně; již
realizováno v MAP I –
pozitivně přijímáno
náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, podkladové
materiály, další
případné související
náklady, koordinátor
projektu
2x ročně;
náklady:
lektorné, ubytování,
doprava, další

MAP II /
implementace MAP

MAP II /
implementace MAP

MAP II /
implementace MAP
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Číslo
opatření

Garant
Název aktivity

(střední
vazba)

Popis

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

Poznámka / náklady

Zdroj financování

související náklady,
koordinátor projektu

oblastech (např. metodika, manažerské dovednosti,
krizové řízení,,..); organizace tematické exkurze;

2x ročně; na základě
diskuzí na setkáních
pracovních skupin MAP

4.2.2

2.2.1

2.1.1
2.1.2
2.3.4 (slabá
vazba)

Tematická
setkávání
pracovníků školních
družin

Sdílení zkušeností a dobré praxe – vzájemné
setkávání pracovníků školních družin – síťování,
sdílení dobré praxe, diskuze nad aktuálními
problémy

Tvořivost, technické
myšlení a manuální
zručnost v MŠ

Ucelený cyklus vzdělávacích seminářů zaměřených
prakticky a s cílem připravit pedagogy v MŠ
v oblasti práce s dětmi v rámci rozvoje polytechniky,
technických a manuálních dovedností; získání
metodických materiálů; pořízení vybavení pro MŠ;
organizace odborných exkurzí

Podpora výuky
českého jazyka a
matematiky
v základních
školách

Pořízení a uplatnění SW do škol pro výuku českého
jazyka a matematiky; související vzdělávání
pedagogů - podpora pedagogů ZŠ v rozvoji jejich
znalostí v oblasti čtenářské či matematické
gramotnosti

manažer MAP

0,67

náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu,
podkladový materiál

MAP II /
implementace MAP

v průběhu školního
roku

manažer MAP

manažer MAP

Dobrovolný svazek obcí LVA
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

0,64

0,62

odhadované náklady
20 000 Kč / MŠ

náklady:
koordinátor/ři projektu,
odborný garant,
podkladový materiál,
pořízení SW, lektorné,
další související
náklady

8

MAP II /
implementace MAP

MAP II /
implementace MAP

Číslo
opatření

4.1.1

4.2.2

Garant
Název aktivity

Popis

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

Poznámka / náklady

Zdroj financování

v průběhu školního
roku

Vytvoření seznamu
lokálních řemeslníků
a podnikatelů, kteří
umožňují exkurze ve
svých provozech

Ve spolupráci s OHK Břeclav a dalších relevantních
subjektů bude vytvořen elektronický seznam lokální
řemeslníků a podnikatelů, kteří umožňují exkurze ve
svých provozech – přehled včetně kontaktů na osoby, na
které se škola bude moci obrátit;

Rozvoj sítí a sdílení
dobré praxe
pedagogové 1.
stupně ZŠ

Rozvoj dlouhodobé spolupráce a sdílení na úrovni
pedagogů 1. stupně ZŠ. Předávání zkušeností a diskuze
nad aktuálnímu tématy. Koncepce v podobě tzv.
předmětových kabinetů (např. český jazyk, matematika,
člověk a jeho svět apod.)

manažer MAP

MAP II /
implementace MAP

0,62

3x ročně

manažer MAP

3.1.1
3.1.2

Děti s PAS v MŠ /
ZŠ

Organizace vzdělávacích seminářů zaměřených na
děti s poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ a
žáky s PAS v „běžné“ škole

manažer MAP

4.3.2
4.2.3
(střední
vazba)

Konference ředitelů
a zástupců škol a
školských zařízení
a zřizovatelů

Setkání ředitelů a zástupců škol a školských
v území se zřizovateli škol – diskuze nad aktuálními
problémy, sdílení praxe.

manažer MAP

Dobrovolný svazek obcí LVA
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

0,61

0,59

náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu,
podkladový materiál
3 semináře v průběhů
školního roku; lektorné
20 000 seminář / 15
účastníků; téma
s diskuzí v území při
osobních jednáních
další náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu
aktivita realizovaná
v MAP I a pozitivně
přijímaná účastníky;
1x ročně

0,59

náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,

MAP II /
implementace MAP
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MAP II /
implementace MAP

MAP II /
implementace MAP

Číslo
opatření

Garant
Název aktivity

Popis

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

Poznámka / náklady

Zdroj financování

koordinátor projektu,
podkladový materiál

4.2.2

3.1.1
3.1.2
2.5.1
(střední
vazba)

2.1.1
4.3.1
(střední
vazba)

Rozvoj sítí a sdílení
dobré praxe
pedagogové 2. ZŠ

Inkluze jinak

Knihovničky na
cestách

Rozvoj dlouhodobé spolupráce a sdílení na úrovni
pedagogů 2. stupně ZŠ. Předávání zkušeností a diskuze
nad aktuálnímu tématy. Koncepce v podobě tzv.
předmětových kabinetů (např. český jazyk, matematika,
přírodní vědy – chemie, fyzika, apod.)

3x ročně

manažer MAP

0,57

další náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu,
podkladový materiál
v průběhu školního
roku ;

MAP II /
implementace MAP

program pro MŠ a
1.stupeň ZŠ → 6 000
Kč/1.třída, návazný
kurz pro pedagogy
10 000 Kč/25 osob;

Ucelený program, který se zaměřuje na aktivity
v oblasti inkluze směřované na děti a žáky; např.
osvojit v dětech a žácích základní zásady
komunikace s handicapovanými, prohloubit
toleranci a vzájemné poznávání; uplatněna
diferenciace dle věku dětí a žáků; zapojení
pedagogů – realizován praktický kurz v souvislosti s
tématem

manažer MAP

Program na podpora čtenářské pregramotnosti v
MŠ- pořízení sad „putovních“ knihoven
s doporučenou literaturou pro děti v MŠ (pro 2 až
7leté děti), několik sad o rozdílném zastoupení
knižních titulů a „kolování“ těchto sad v rámci
zapojených MŠ; součástí aktivity také zapojení
rodičů/prarodičů, kdy se zapojí formu čtení dětem
v MŠ z těchto publikací

manažer MAP

0,51

lektorné pro 2.stupeň
ZŠ

10

MAP II /
implementace MAP

další náklady:
koordinátor projektu,
odborný garant,
pronájem prostor,
doprava – eventuálně,
další související
náklady
v průběhu školního
roku

Dobrovolný svazek obcí LVA
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

0,50

náklady:
koordinátor/ři projektu,
odborný garant,
podkladový materiál,
pořízení knih do
knihovniček, další
související náklady

MAP II /
implementace MAP

Číslo
opatření

Garant
Název aktivity

Popis

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

Poznámka / náklady

Zdroj financování

v průběhu školního
roku

2.2.1
2.2.2
2.3.4

3.2.1

2.3.1

4.3.2

4.2.3

Zábavná technika

Tematická
setkávání zástupců
škol v oblasti
výchovného a
kariérního
poradenství
Sdílený rodilý
mluvčí anglického
jazyka
Kulatý stůl –
sociálně právní
ochrana dětí
Rozvoj spolupráce
mezi

Vytvoření a realizace souboru aktivit zaměřených na
rozvoj znalostí žáků 1.stupně ZŠ v oblasti polytechniky,
přírodních věd či informatiky s cílem zprostředkovat jim
znalosti populárně naučnou formou, včetně vytvoření
metodiky a praktických seminářů pro pedagogy ZŠ
(související vzdělávání); pořízení pomůcek (i SW) pro
rozvoj žáků 1.stupně v daných oblastech; sdílení praxe

manažer MAP

0,48

náklady:
koordinátor/ři projektu,
odborný garant,
podkladový materiál,
pořízení pomůcek pro
realizaci/SW / pořízení
materiálu, lektorné,
pronájem prostor pro
semináře, další
související náklady

MAP II /
implementace MAP
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3x ročně

Sdílení zkušeností a dobré praxe – vzájemné
setkávání výchovných poradců ZŠ – diskuze nad
aktuálními problémy; organizace odborné exkurze;

Zaměřeno na obohacení výuky anglického jazyka na
2.stupni ZŠ; aktivita formou tandemu ve spolupráci
s pedagogem jako odborným garantem; ovlivněno
schopností najít rodilého mluvčího schopného reagovat
na rozdílné požadavky ZŠ; psychicky odolného;

Uskutečnění setkání zástupců OSPOD, PPP, ASZ
a dalších aktérů ze sociální oblasti s cílem
diskutovat o aktuálních problémech v území.
Primárně i se zapojením vedoucích pracovníků škol
(MŠ, ZŠ) či výchovných poradců.
Síťování a předávání zkušeností mezi pedagogy
ZUŠ a pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ (např. ukázka
postupů a metod využívaných pedagogy ZUŠ, které

manažer MAP

manažer MAP

0,48

0,46

náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu,
podkladový materiál
předpoklad → 30 - 35
hodin práce rodilého
mluvčího / 1 školní rok;

MAP II /
implementace MAP

MAP II /
implementace MAP

2x ročně

manažer MAP

0,45

manažer MAP

0,42

MAP II /
implementace MAP
2x ročně

Dobrovolný svazek obcí LVA
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
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náklady:

MAP II /
implementace MAP

Číslo
opatření

Garant
Název aktivity
ZUŠ a MŠ / ZŠ

2.2.3
2.3.2

Pracovní listy pro
místně zakotvené
učení

Popis

(může být upřesněno
dle nastavení
navazujícího projektu)

Prioritizace
**)

lektorné, odborný grant,
podkladový materiál,
další případné
související náklady,
koordinátor projektu
3x ročně

lze využít také v MŠ či na 1.stupni ZŠ)

Setkání pedagogů ZŠ (nominovaných jako lídři v území)
za účelem definování postupů a stanovení konkrétních
oblastí pro vytvoření pracovních listů majících vztah
k regionu (např. v oblasti EVVO, historii, geografii,
ekonomická témata apod.); cílem je definovat podobu a
formu těchto pracovních listů

Poznámka / náklady

manažer MAP

0,24

náklady:
občerstvení, pronájem
prostor, další případné
související náklady,
koordinátor projektu,
podkladový materiál,
odborný garant
1x ročně

Zdroj financování

MAP II /
implementace MAP

12

4.1.1.
4.3.1 (slabá
vazba)

Posílení motivace
rodičů o technicky
zaměřené a
řemeslné obory

Ve spolupráci s OHK Břeclav bude realizováno setkání
mezi zástupci ZŠ, zaměstnavateli v území, Úřadem práce
a rodiči žáků 2.stupně ZŠ (např. formou „malé“
konference), kdy cílem bude posílení zájmu o studium v
technicky zaměřených oborech, a to včetně přednášek
workshopů pro rodiče zaměřených na danou
problematiku

manažer MAP

**) Vyhodnocení zájmu o danou aktivitu v území – počet obdržených odpovědí se zájmem o aktivitu / celkový počet subjektů

Dobrovolný svazek obcí LVA
Projekt: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

0,24

náklady:
koordinátor/ři projektu,
odborný garant,
podkladový materiál,
lektorné, pronájem
prostor pro semináře,
další související
náklady

MAP II /
implementace MAP

