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 1 Základní informace   
 
 

Název projektu MAP v ORP Vodňany 

Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000029 

Realizátor MAS Vodňanská ryba, z.s. 

Území správní obvod ORP Vodňany   

obce ORP: Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, 

Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, 

Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany 

Období realizace červen 2016 – srpen 2017 (15 měsíců) 

Finanční podpora Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání     

(podíl EU – 85 %, podíl ze státního rozpočtu – 15 %)  

Cíl Cílem místního akčního plánování (MAP) je zvýšit kvalitu formálního, 

neformálního a zájmového vzdělávání tím, že bude podporována 

spolupráce zřizovatelů, základních škol, předškolních a školských 

zařízení a ostatních aktérů působících na území správního obvodu ORP 

Vodňany ve vzdělávání. Zpracováním dokumentu MAP dojde ke 

sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. 

Platnost plánu Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro 

ORP Vodňany – do roku 2023 

Roční akční plán na školní rok 2017/2018 

Schválení plánu Schválil řídící výbor MAP ORP Vodňany dne 29. srpna 2017 

 

Tento dokument je zpracován v souladu se strategickými dokumenty MŠMT uvedenými 
v příloze výzvy Postupy MAP. 
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2 Co je to MAP, význam a cíle   
 
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního              

a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního         

a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá 

území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP. 

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 

podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

problémů a potřeb. Tato spolupráce vede k: 

- systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

- sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 

- podpoře škol  a rozvoji potenciálu každého žáka, 

- dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 

- zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 

 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklé partnerství pomáhá zkvalitňovat 

vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také v dalších oblastech 

podpory vzdělávání dětí a mládeže. 

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací 

politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti 

reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.   

 

Výstupem místního akčního plánování je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. 

Strategicky rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit zahrnutých v ročním akčním 

plánu. V nich se navrhují konkrétní  řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 

 

Partnerství pro přípravu MAP je rovnoprávné a vytváří prostor a podporu pro přípravu 

společných projektů  partnerů v území.  
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 3 Vymezení území MAP 
 
Pro realizaci MAP bylo jako území dopadu zvoleno území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Vodňany. Toto území bylo potvrzeno Stanoviskem Regionální stálé 

konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů dne 3. 11. 2015.  

Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany se nachází na území Jihočeského kraje 

mezi ORP České Budějovice, Písek, Strakonice a Prachatice.  

Správní obvod je tvořen 17 obcemi: Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, 

Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, 

Stožice, Truskovice, Vodňany. Administrativním centrem je město Vodňany.  

Území se rozkládá na ploše 17 920 ha s celkovým počtem obyvatel 11 625 dle údajů ČSÚ 

k 31. 12. 2015. Hustota obyvatelstva na 1 km2 činí 64,9 obyvatel. Průměrná hustota zalidnění 

Jihočeského kraje je 63,42 obyvatel/1 km2. Rozlohou i počtem obyvatel je nejmenším 

jihočeským správním obvodem ORP.  

Vzhledem k velikosti území je dostupnost obce s rozšířenou působností Vodňany dobrá. 

Nejdále od města Vodňany je obec Měkynec (14,9 km), nejblíže je obec Stožice (2,7 km). 

Vzdálenosti obcí ORP Vodňany od krajského města České Budějovice se pohybují v rozpětí 

od 45,2 km (obec Pivkovice) do 28,7 km (obec Libějovice). 

Jde o typický venkovský region bez velkých měst, který je vnímán především jako 

zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím. 

V území ORP Vodňany se nachází 6 mateřských škol a 3 základní školy z toho 1 speciální. 

Součástí jedné základní školy je osmileté gymnázium. Ve Vodňanech jsou další střední školy, 

které jsou zřizovány městem Vodňany, Jihočeským  krajem i soukromým zřizovatelem. 

Město Vodňany je jediné v Jihočeském kraji, které zřizuje dvě střední školy: gymnázium, 

které je od 1. 1. 2016 součástí základní školy a střední odborné učiliště služeb.  

Na území města Vodňany se nachází také vyšší odborná škola vodního hospodářství               

a ekologie  a fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.   
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4 Partnerství a proces MAP 

  
Příprava a tvorba Místního akčního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Vodňany proběhla metodou komunitního plánování. Tato metoda umožňuje, aby se lidé mohli 

svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná 

usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu a aby plánované 

kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje. Tvorba Místního akčního plánu 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany proběhla se zapojením zřizovatelů, 

poskytovatelů a uživatelů v oblasti vzdělávání, a to zapojením do činnosti Řídícího výboru, 

pracovních skupin, odborných skupin, vzdělávacích akcí, soutěže a dalších aktivit. 

 

Příprava společného plánování v oblasti vzdělávání v ORP Vodňany byla zahájena                

3.  listopadu 2015, kdy bylo na jednání Valné hromady DSO Blanicko-Otavského regionu 

schváleno, že na území správního obvodu ORP Vodňany bude zahájen proces místního 

akčního plánování rozvoje vzdělávání a realizátorem projektu bude MAS Vodňanská ryba. 

Toto následně schválila také Rada města Vodňany (za obec s rozšířenou působností). Prvotní 

informace k tvorbě MAP ve vztahu k mateřským a základním školám byly předány na 

společném setkání ředitelek a ředitelů škol ve Zvíkovském Podhradí dne 15. září 2015. 

Následně byla na 15. října 2015 svolána na Městský úřad ve Vodňanech schůzka ředitelek       

a ředitelů škol z ORP Vodňany spolu se zřizovateli, kde byla již konkrétně vysvětlena 

problematika tvorby MAP. O zapojení do realizace projektu projevily zájem všechny 

mateřské a základní školy i zřizovatelé z území ORP Vodňany. V listopadu 2015 byla podána 

žádost o finanční podporu projektu s termínem zahájení realizace od 1. 6. 2016.  

 

Po vyrozumění o schválení žádosti o podporu ze strany MŠMT začaly přípravné práce na 

tvorbě MAP, oslovování aktérů ve vzdělávání i veřejnosti a podpora jejich zapojení do 

procesu tvorby MAP.  Pro informování byly využity obecní a městské zpravodaje, webové 

stránky MAS Vodňanská ryba atd. 

Na základě oslovení všech aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního a zájmového 

vzdělávání byl sestaven řídící výbor, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících 

oblast vzdělávání na území ORP Vodňany.   

Vzhledem k velikosti území a počtu škol v ORP Vodňany byla na začátku realizace projektu 

sestavena jedna pracovní skupina (PS Vzdělávání), která začala ihned pracovat na přípravě 
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Strategického rámce. Následně zahájila činnost také PS Zřizovatelé. Vedoucí pracovníci 

organizací zájmového a neformálního vzdělávání (NZV) neměli zájem  setkávat se na 

společných jednáních. Proto za tuto oblast nebyla vytvořena pracovní skupina a realizační  

tým MAP spolupracoval s organizacemi NZV individuálně.  

 

Na základě zmapování stavu vzdělávání v ORP Vodňany a v návaznosti na platné strategické 

dokumenty (místní, krajské, národní), dotazníkové šetření MŠMT, SWOT analýzu, výstupy 

z diskuzí v pracovní skupině a řídícím výboru se došlo ke shodě na prioritách a cílech rozvoje 

vzdělávání. Byl zpracován Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání 

pro ORP Vodňany, který byl projednán a schválen řídícím výborem v srpnu 2016.   

   
Další období bylo zaměřeno na dopracování analytické části MAP a na přípravu Ročního 

akčního plánu na školní rok 2017/2018. Záměry (aktivity) akčního plánu vznikaly hlavně na 

jednáních dvou odborných pracovních skupin, které se postupně věnovaly jednotlivým 

opatřením dle Postupů MAP. Vznik akčního plánu byl mimo jiné podpořen také spoluprací     

s individuálním systémovým projektem Strategické řízení a plánování ve školách                   

a v územích. V květnu 2017 byl návrh aktivit ročního akčního plánu rozeslán 

k připomínkování členům PS Vzdělávání. Všechny připomínky byly na jednání PS 

Vzdělávání projednány  a následně zapracovány. V červnu 2017 PS Vzdělávání projednala a 

připomínkovala kompletní dokument MAP. Ten byl v červenci 2017 zveřejněn na webu 

realizátora k veřejnému připomínkování.  

 
Po celou dobu realizace projektu probíhalo budování znalostních kapacit. Vzdělávací 

semináře byly realizovány formou společného vzdělávání a jejich obsahem bylo nejenom 

předávání odborných informací, ale i sdílené zkušeností pracovníků škol.  

Významnou aktivitou byla také evaluace projektu. Postupně byla vyhodnocována úspěšnost  

budování místního partnerství a úspěšnost dopadů výsledků plánování. Evaluaci prováděl 

realizační tým projektu podle metodiky vydané řídícím orgánem OP VVV.   

Všichni partneři i veřejnost byli průběžně informováni o aktuálním dění v projektu a jeho 

výstupech.  

 

Účastníci plánování se ke spolupráci přihlásili podpisem Dohody o vzájemné spolupráci MAP 

ORP Vodňany. Potvrdili tak zájem na udržení místního partnerství a procesu plánování 

v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území správního obvodu ORP Vodňan. 
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Výtvarně – literární soutěž JAK VIDÍM SVOJI ŠKOLU 
 

Žáci základních škol byli do procesu MAP zapojeni formou soutěže, kterou vyhlásila MAS 

Vodňanská ryba, z. s. Žáci měli libovolnou výtvarnou technikou namalovat či nakreslit 

obrázek toho, jak si představují svoji školu, co by ve škole změnili, co se jim ve škole líbí 

apod.  Žáci druhého stupně  ZŠ mohli toto téma zpracovat i literární formou. Do soutěže se 

zapojily všechny tři základní školy v území ORP Vodňany – ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov    

a ZŠ Vodňany, nám. 5. května. Dne 21. června 2017 proběhlo ve sloupové síni Městského 

úřadu Vodňany vyhlášení výsledků soutěže.    

Význam výstavy shrnula Mgr. Barbora Křížková Louženská, organizátorka celé akce:  
 

 , ponižování.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Škola je prostor tvořený lidmi, kteří se zde setkávají, pracují, vzdělávají se a baví… a tak ji 
oživují. 

Škola chce být místem, kde se žáci cítí dobře, kde se mohou vzdělávat, realizovat své sny     
a kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě 
tato různost může být užitečná. 

Dětská fantazie je obdivuhodná a inspirativní. Proto jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-
literární soutěž, abychom tak dali prostor i samotným žákům. Umožnili jim, aby se vyjádřili, 
a tak ukázali některá svá přání a vize.Ty by mohly být zprávou o tom, jak děti vidí školu dnes 
a jakou by ji chtěly mít. I když je naše akce nazvána “soutěž”, není důležité zvítězit. Myslíme 
si, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně nebo textově vyjádřených přání, pocitů, 
představ… 

Na základě tohoto zadání se nám sešlo několik desítek žákovských prací, které nakreslily, 
namalovaly, nebo napsaly děti různých věkových skupin. Výtvarné i literární práce jsou 
různé, ale většina má něco společného. Žáci se chtějí ve škole cítit příjemně. Pro většinu je 
nejdůležitější dobré klima školy a třídy.  

Péče o kulturu školy, kvalitní klima školy jsou dnes celosvětově považovány za jeden        
z klíčových znaků dobré, kvalitní, efektivní školy.  

Podíváme-li se do odborné literatury, má klima třídy na žáka rozhodující vliv. O kvalitním 
klimatu můžeme uvažovat ve třech základních rovinách – klima z hlediska sociálního, 
emocionálního a pracovního.  

Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost / smutek, strach, 
nervozita, zlost, napětí, agrese. 

Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, 
spolupráce / přemíra soutěživosti až řevnivost, žalování, nepřejícnost, zesměšňování, 
posmívání, ironizování, ponižování. 

Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností 

a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost / chaos, roztěkanost, pasivita, nuda, 

lenost. 

Žáci, kteří se ve škole cítí dobře, podávají lepší výkony. Totéž ale platí i pro učitele“. 
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Přehled hlavních akcí MAP ORP Vodňany 

 
TERMÍN  AKCE 

 
2. 6. 2016  10:00 hod   Pracovní setkání s ředitelkou ZUŠ 

2. 6. 2016  11:00 hod  Pracovní setkání se zástupci DDM Vodňany 

2. 6. 2016  13:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

9. 6. 2016  14:30 hod   Jednání pracovní skupiny Zřizovatelé 

15. 6. 2016  14:30 hod   Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 

16. 6. 2016  14:30 hod   Jednání pracovní skupiny Zřizovatelé 

28. 6. 2016  14:00 hod   Jednání Řídícího výboru 

29. 6. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

20. 7. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

3. 8. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

23. 8. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

25. 8. 2016  14:00 hod   Jednání Řídícího výboru 

3. 9. 2016   Vzdělávací seminář Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 
let aneb Co nepokazit ve výchově… , Komunikace s dětmi, 
aneb proč to neumíme Dr. Lidmila Pekařová 
 

15. 9. 2016  10:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

15. 9. 2016  13:00 hod   Kulatý stůl Zřizovatelé 

15. 9. 2016  14:30 hod   Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 

27. 9. 2016  10:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

27. 9. 2016  15:00 hod   Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 

26. 10. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

3. 11. 2016  14:00 hod   Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 

3. 11. 2016  16:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

3. 11. 2016  17:00 hod   Setkání organizací neformálního vzdělávání 

8. 12. 2016   Vzdělávací seminář Inkluzivní vzdělávání v souvislostech 
zdravotního postižení 
 

12. 12. 2016  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

11. 1. 2017  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

8. 2. 2017  11:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek ZŠ 

13. 2. 2017  9:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek MŠ 

21. 2. 2017  9:00 hod   Pracovní setkání s ředitelkou Městského muzea a galerie 
Vodňany 
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23. 2. 2017   Vzdělávací seminář Jak vyzrát na knihu 

8. 3. 2017  11:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek ZŠ 

8. 3. 2017  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

13. 3. 2017  9:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek MŠ 

22. 3. 2017  11:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek ZŠ 

22. 3. 2017  14:00 hod   Jednání řídícího výboru MAP 

27. 3. 2017  9:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek MŠ 

27. 3. 2017  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

28. 3. 2017 8:00 hod   Pracovní setkání s ředitelkou Městské knihovny Vodňany 

3. 4. 2017  8:00 hod   Pracovní setkání s ředitelem SOUs Vodňany 

3. 4. 2017  11:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek ZŠ 

6.4.2017  8:00 hod   Pracovní setkání s ředitelkou Městské knihovny Bavorov 

10. 4. 2017  9:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek MŠ 

11. 4. 2017   Vzdělávací seminář Možnosti hodnocení žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 

24. 4. 2017  9:00 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek MŠ 

25. 4. 2017  8:30 hod   Jednání odborné skupiny ředitelek ZŠ 

25. 4. 2017  10:30 hod   Pracovní setkání s pracovníky DDM Vodňany 

29. 4. 2017    Vzdělávací seminář Rozvoj předmatematických představ 
MŠ 

25. 5. 2017 14:00 hod  Jednání realizačního týmu MAP 

26. 5. 2017   Vzdělávací seminář Rozvoj matematické gramotnosti u 
žáků 1. stupně 

29. 5. 2017 10:30 hod  Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 

Duben 2017   Vyhlášení výtvarně-literární  soutěže Jak vidím svoji školu 

 Červen 2017   Výstava  - soutěž Jak vidím svoji školu – sloupová síň MěÚ 
Vodňany 
 

14. 6. 2017  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

16. 6. 2017  9:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

21. 6. 2017 
 

   22. 6. 2017 

10:00 hod 
 

 14:00 hod  

 Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarně -literární soutěže 
Jak vidím svoji školu 
Jednání pracovní skupiny Zřizovatelé 

   28. 6. 2017  10:00 hod   Jednání pracovní skupiny  Vzdělávání 

4. 7. 2017  14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

19. 7. 2017 14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

14. 8. 2017 14:00 hod   Jednání realizačního týmu MAP 

29. 8. 2017  13:00 hod   Jednání řídícího výboru MAP 
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5 Organizační struktura v procesu MAP 
 

Organizační struktura MAP 

 

1. Řídící výbor 

2. Pracovní skupiny 

3. Odborné skupiny 

4. Realizační tým 

 

 

 
Řídící výbor 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. 

Řídící výbor je především platformou:  

•  kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území 

(na základě reprezentativního zastoupení), 

•   která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci MAP, 

•  která zprostředkovává přenos informací v území, 

•   která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 
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Seznam členů Řídícího výboru 

Jméno a příjmení Organizace Role 

PhDr. Alena Cepáková Předsedkyně MAS Vodňanská 
ryba, z. s. 

Předsedkyně - zástupce 
realizátora projektu MAP 

Ing. Miloslav Pileček Člen Výboru pro výchovu 
vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Jihočeského 
kraje 

člen – zástupce Jihočeského 
kraje 

Milan Kodádek Místostarosta města Vodňany Člen – zástupce zřizovatelů 
škol 

Renata Regálová Starostka obce Číčenice Člen – zástupce zřizovatelů 
škol 

Miroslav Fenc Starosta města Bavorov Člen – zástupce zřizovatelů 
škol 

Jiří Iral Starosta obce Chelčice Člen – zástupce zřizovatelů 
škol 

Mgr. Ladislav Horváth Zástupce ředitele ZŠ a G 
Vodňany 

Člen – zástupce škol 

Mgr. Jana Sedláčková Ředitelka ZŠ Bavorov Člen – zástupce škol 

Mgr. Blanka Nebesová Ředitelka MŠ Bavorov Člen – zástupce škol 

Bc. Eva Seberová Ředitelka MŠ Chelčice Člen – zástupce škol 

Bc. Dagmar Sladká Ředitelka soukromé MŠ 
„Sluníčko“ Vodňany 

Člen – zástupce škol 

Bc. Gabriela Koubová Vedoucí pobočky DDM 
Vodňany 

Člen – zástupce organizací 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Romana Rédlová Ředitelka ZUŠ Vodňany Člen - zástupce ZUŠ 

Mgr. Lucie Jarkovská Projektový manažer KAP Člen - zástupce KAP 

Mgr. Jana Šídlová Předsedkyně SRPŠ při ZŠ 
Bavorovská 

Člen – zástupce rodičů 

 
Ve složení řídícího výboru proběhly dvě změny v průběhu realizace projektu. K 31. 10. 2016 

byla odvolána Mgr. Iva Bukačová, zástupce za mateřskou školu Chelčice a nově byla za 

mateřskou školu jmenována Bc. Eva Seberová s účinností od 1. 11. 2016.  Druhou změnou ve 

složení řídícího výboru bylo odvolání zástupkyně Jihočeského kraje Ing. Blanky Vykusové 

usnesením Rady Jihočeského kraje ke dni 2. 3. 2017 a nové jmenování Ing. Miloslava 

Pilečka, člena Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského 

kraje.   
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Pracovní skupiny 

 V rámci organizační struktury fungují dvě pracovní skupiny, pracovní skupina Vzdělávání    

a pracovní skupina Zřizovatelé. V pracovní skupině Vzdělávání jsou zástupci mateřských 

škol, základních škol, základní školy speciální, ZUŠ, DDM, zástupce rodičů a vedoucí 

Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany. V pracovní skupině 

Zřizovatelé jsou zástupci zřizovatelů škol. Pracovní skupiny se schází na pravidelných 

jednáních  a aktivně se podílí na stanovení cílů  a aktivit MAP. 

Seznam členů Pracovní skupiny Vzdělávání 

Jméno a příjmení Organizace Role 

PhDr. Alena Cepáková Předsedkyně MAS Vodňanská 
ryba, z. s. 

Zástupce realizátora projektu 
MAP - předsedkyně 

Mgr. Blanka Nebesová Ředitelka MŠ Bavorov Člen - zástupce MŠ 

Bc. Jitka Langerová Ředitelka MŠ Číčenice Člen - zástupce MŠ 

Mgr. Jitka Tomanová Ředitelka MŠ Drahonice Člen – zástupce MŠ 

Bc. Eva Seberová Ředitelka MŠ Chelčice Člen – zástupce MŠ 

Mgr. Ivana Kašová Ředitelka MŠ Vodňany, 
Smetanova 204 

Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast vzdělávání 
v mateřských školách 

Bc. Dagmar Sladká Ředitelka MŠ „Sluníčko“ 
Vodňany, s.r.o. 

Člen – zástupce soukromé MŠ 

Mgr. Jana Sedláčková Ředitelka ZŠ Bavorov Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Jarmila Rybáčková Ředitelka ZŠ a G Vodňany Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Šárka Piklová Ředitelka ZŠ Vodňany, nám. 5. 
května 104 

Člen – zástupce speciální školy 

Mgr. Júsuf Traore, Dis. Vedoucí odboru sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství 

Člen – zástupce ORP Vodňany 

Bc. Gabriela Koubová Vedoucí pobočky DDM 
Vodňany 

Člen – zástupce organizací 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Romana Rédlová Ředitelka ZUŠ Vodňany Člen - zástupce ZUŠ 

Mgr. Jana Šídlová Předsedkyně SRPŠ při ZŠ 
Bavorovská 

Člen – zástupce rodičů 

Ing. Monika Kadlecová MAS Vodňanská ryba, z. s. Zástupce realizátora projektu 
Odborník na vzdělávání, 
evaluaci a inkluzi 

Mgr. Ludmila Kolářová Centrum pro komunitní práci 
jižní Čechy, metodik 
komunitního plánování manažer 
projektů 

Zástupce realizátora projektu 
Metodik plánování, facilitátor 

Mgr. Barbora Louženská 
Křížková 

Učitelka ZŠ Vodňany Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast vzdělávání 
v základních školách 

Mgr. Zdeňka  Čížková Asistentka pedagoga ZŠ 
Vodňany 

Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast sociální 
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V pracovní skupině se projevila změna zástupců z Mateřské školy Chelčice stejně jako 

v řídícím výboru. Setkání pracovní skupiny Vzdělávání se od listopadu 2016 účastnila Bc. 

Eva Seberová místo Mgr. Ivy Bukačové.  

 

Seznam členů Pracovní skupiny Zřizovatelé 

Jméno a příjmení Organizace Role 

PhDr. Alena Cepáková Předsedkyně MAS 

Vodňanská ryba, z. s. 

Zástupce realizátora projektu 

MAP 

Václav Heřman Starosta Město Vodňany Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Miroslav Fenc Starosta Město Bavorov Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Renata Regálová Starostka Obec Číčenice Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Václav Vokáč Starosta Obec Drahonice Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

Jiří Iral Starosta Obec Chelčice Člen  - zástupce zřizovatelů škol 

 

 

Odborné skupiny 

Od 1. února 2017 byly ustanoveny v rámci pracovní skupiny Vzdělávání dvě odborné skupiny 

a to odborná skupina ředitelek MŠ a odborná skupina ředitelek ZŠ.   

 

Seznam členů Odborné skupiny MŠ 
 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Mgr. Ludmila Kolářová MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizátora projektu  
Metodik, facilitátor 

Ing. Monika Kadlecová MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizátora projektu  
Odborník na vzdělávání, 
evaluaci a inkluzi 

Mgr. Blanka Nebesová Ředitelka MŠ Bavorov Člen - zástupce MŠ 

Bc. Jitka Langerová Ředitelka MŠ Číčenice Člen - zástupce MŠ 

Mgr. Jitka Tomanová Ředitelka MŠ Drahonice Člen – zástupce MŠ 

Bc. Eva Seberová Ředitelka MŠ Chelčice Člen – zástupce MŠ 

Mgr. Ivana Kašová Ředitelka MŠ Vodňany, 
Smetanova 204 

Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast 
vzdělávání v mateřských 
školách 

Bc. Dagmar Sladká Ředitelka MŠ „Sluníčko“ 
Vodňany, s.r.o. 

Člen – zástupce soukromé 
MŠ 
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Seznam členů Odborné skupiny ZŠ 
 

Jméno a příjmení Organizace Role 

Mgr. Jana Sedláčková Ředitelka ZŠ Bavorov Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Jarmila Rybáčková Ředitelka ZŠ a G Vodňany Člen – zástupce ZŠ 

Mgr. Šárka Piklová Ředitelka ZŠ Vodňany, nám. 
5. května 104 

Člen – zástupce speciální 
školy 

Mgr. Barbora Louženská 
Křížková 

Učitelka ZŠ Vodňany Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast 
vzdělávání v základních 
školách 

Mgr. Zdeňka  Čížková Asistentka pedagoga ZŠ a G 
Vodňany 

Zástupce realizátora projektu 
Odborník pro oblast sociální 

Mgr. Ludmila Kolářová MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizátora projektu 
metodik, facilitátor 

Ing. Monika Kadlecová MAS Vodňanská ryba, z.s. Zástupce realizátora projektu  
Odborník na vzdělávání, 
evaluaci a inkluzi 

 

Realizační tým  

Za účelem realizace projektu je vytvořen tým, který má odpovědnost za plnění aktivit 

projektu v souladu s žádostí o podporu a jeho výstupy. Realizační tým zabezpečuje činnost 

řídícího výboru a pracovních skupin. Realizační tým vede projektový manažer. 

Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:  

� zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru 

MAP pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území,  

� monitorovat průběh realizace MAP,  

� spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem 

MAP,  

� zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci 

MAP,  

� ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených 

školách odbornou znalost k odborným tématům MAP,  

� účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou 

podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, 

� zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v 

rámci organizační struktury MAP zřízeny,  

� pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP. 
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Realizační tým je tvořen ze zástupců škol, odborníků na strategické plánování, komunikaci a 

facilitaci procesů. Realizační tým se schází na pravidelných schůzkách dle potřeby. Jednání 

svolává manažerka projektu.   

 

Seznam členů realizačního týmu 

Jméno a příjmení Organizace Role 

PhDr. Alena Cepáková Předsedkyně a manažerka 
MAS Vodňanská ryba, z. s. 

Projektový manažer 

Bc. Jitka Egertová Účetní MAS Vodňanská 
ryba, z. s. 

Finanční manažer 

Mgr. Alena Příhodová Učitelka ZŠ Vodňany Administrativní pracovník 

Ing. Monika Kadlecová MAS Vodňanská ryba, z. s. Odborník na vzdělávání, 
evaluaci a inkluzi 

Mgr. Ludmila Kolářová Centrum pro komunitní práci 
jižní Čechy, metodik 
komunitního plánování, 
manažer projektů 

Metodik plánování, 
facilitátor 

Mgr. Ivana Kašová Ředitelka MŠ Vodňany, 
Smetanova 204 

Odborník pro oblast 
vzdělávání v mateřských 
školách 

Mgr. Barbora Louženská 
Křížková 

Učitelka ZŠ Vodňany Odborník pro oblast 
vzdělávání v základních 
školách 

Mgr. Zdeňka  Čížková Asistentka pedagoga ZŠ 
Vodňany 

Odborník pro oblast sociální 

 

Způsob komunikace v rámci organizačního schématu 

� přímá osobní komunikace v rámci jednání řídícího výboru a pracovních skupin 

� přímá osobní komunikace v rámci běžné spolupráce v realizačním týmu a mezi členy 

týmu, členy řídícího výboru a členy pracovních skupin navzájem 

� telefonická komunikace 

� e – mailová komunikace 
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6 Popis analytické části 
 
Analýza byla jedním z hlavních podkladů pro zpracování strategického rámce a ročního 

akčního plánu.  

  

V rámci analýzy území byly provedeny tyto postupné kroky: 

- analýza vnitřního prostředí, charakteristika území, 

- vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy -  potřeby a plány aktivit, 

- zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti, 

- metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání, 

- vymezení problémových oblastí a klíčových problémů, 

- zkompletování analytické části, projednání a připomínkování v PS Vzdělávání, 

- rozeslání analytické části k připomínkování, 

- projednání analytické části MAP v řídícím výboru. 

 

Hlavní kapitoly analytické části MAP: 

1 Základní informace o řešeném území (charakteristika území správního obvodu ORP 

Vodňany, obyvatelstvo, zaměstnanost, fungující místní partnerství)   

2 Analýza strategických dokumentů v oblasti vzdělávání (strategie na národní úrovni, 

strategie na krajské úrovni, strategie na území správního obvodu ORP Vodňany,   

strategie jednotlivých obcí)   

3 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT (výsledky dotazníkového šetření potřeb 

mateřských škol, výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol)  

4 Charakteristika školství v řešeném území (předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, 

základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, neformální vzdělávání, školní jídelny)  

5 Sociální situace v řešeném území (sociálně patologické jevy, sociální služby v území 

správního obvodu ORP Vodňany, další služby zaměřené na děti a rodiče v území správního 

obvodu ORP Vodňany) 

6 Specifická část analýzy a východiska (vymezení prioritních oblastí a cílů rozvoje 

vzdělávání, SWOT-3 analýzy zaměřené na jednotlivé priority a SWOT-3 analýzy k jednotlivým 

opatřením MAP).  

 

Analytická část MAP má rozsah 93 stran a tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.  

Je veřejně dostupná na http://www.vodnanskaryba.eu/mas/vystupy-projektu.  
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7 Strategická část 
 

7.1 Strategický rámec 
 
Strategický rámec MAP pro ORP Vodňany vznikl na základě dohody o prioritách, která je 

konsensem spolupráce aktérů ve vzdělávání.   

 
 

Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území správního 

obvodu ORP Vodňany je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě 

komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto 

cíle naplňovány. Tím bude dosaženo stavu, který heslovitě shrnuje vize. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Vodňany je v souladu s vizí 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 

 
 VIZE 

„Vzdělávající se učitel, motivovaný žák, spolupracující rodič, vstřícný zřizovatel, 

stabilní finanční podpora státu.“ 

 

Kvalitní vzdělávání na území ORP Vodňany funguje efektivně, spravedlivě a dává všem 

stejnou šanci. Děti a  žáci se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení. Vědí, co se 

od nich v oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj. Učitelé jsou 

spokojení, motivovaní a cíleně se rozvíjejí. Pomáhají dětem a žákům  k dosažení maxima 

jejich možností. Školy jsou otevřené pro soustavnou spolupráci s vnějším světem. 

Vzdělávání podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a 

trhu práce. 
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Přehled priorit a cílů 

 

Priorita 1 

   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Cíl 1.1 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území 

Cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Cíl 1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 1.4   Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

Priorita 2 

   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 
 

Cíl 2.1 Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 

Cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 2.4   Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 
 

Cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání  

Cíl 3.2 Kvalitní neformální vzdělávání   

Cíl 3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Cíl 3.4 Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 
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Opatření prostupující prioritami a cíli 

 
 

Povinná opatření 

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

 

 

Doporučená  

opatření 

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  (podpora 

zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 

matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

Kariérové poradenství v základních školách 

 

 

Průřezová  

a volitelná 

opatření 

 

 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Investice do rozvoje kapacit základních škol 

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

 

Doplněná 

opatření pro 

ORP Vodňany 

 

Zdravý životní styl 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní servis) 
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7.1.1 Priorita 1 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Priorita 1 
   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 1.1 –  Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající 
potřebám území 
 
Systematické posilování sítě mateřských škol a jejich kapacit. 
Vytváření podmínek pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to 
požádají, mohlo být přijato do předškolního vzdělávání. Rozvoj kapacit 
školek a jejich modernizace. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
 

Vazba na průřezová 
a volitelná témata 
dle Postupů MAP 

 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP              

a OP PPR 
 

Vazba na doplněná 
opatření  

 

Předpokládané 
indikátory 

 
počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol 
zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet 
akcí 

 

Priorita 1 
   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Cíl a popis cíle 

  
Cíl 1.2 -  Kvalitní předškolní vzdělávání 
 
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání  zejména v oblastech: 
Čtenářská a matematická pregramotnost  
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí   
Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání   
Rozvoj digitálních kompetencí dětí   
Rozvoj kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí   
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí   
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
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•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP              

a OP PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

 
počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 

Priorita 1 
   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 1.3 - Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 
 
Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání formou: 
- posílení vzájemné spolupráce mateřských škol 
- posílení spolupráce mateřských škol a rodičů 
- posílení spolupráce mateřských škol a základních škol 
- posílení spolupráce mateřských škol a jejich zřizovatelů 
- posílení spolupráce mateřských škol s neziskovými 

organizacemi,ostatními institucemi a podniky. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 
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Priorita 1 
   

Udržení dostupnosti  a zkvalitnění předškolního vzdělávání 
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 1.4 -  Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 
Vzdělávání pracovníků mateřských škol. Poradenství a administrativní 
servis (právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti 
IT, účetnictví, administrativy, BOZP).  

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 
PPR 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní 

servis) 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 

 

7.1.2 Priorita 2 - Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání 
 

Priorita 2 
   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 2.1 –  Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území  
 
Udržení sítě základních škol s kapacitami odpovídajícími potřebám 
území. Vytváření podmínek pro to, aby každý žák mohl být zařazen do 
hlavního vzdělávacího proudu. Rozvoj kapacit základních škol a jejich 
modernizace. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Investice do rozvoje kapacit základních škol 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 
 

Vazba na doplněná 
opatření 

 

 
Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet škol 
zapojených do čerpání z IROP, počet realizovaných projektů, počet 
akcí 
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Priorita 2 
   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
 Cíl 2.2 -  Kvalitní základní vzdělávání 
 

Zvyšování kvality základního vzdělávání, zejména v oblastech: 
Čtenářská a matematická gramotnost   
Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků 
Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání   
Rozvoj digitálních kompetencí žáků 
Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků 
Zdravý životní styl 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 
nadaných 
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   
•  Kariérové poradenství v základních školách 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 

Priorita 2 
   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 2.3 -  Efektivní spolupráce aktérů v základním vzdělávání 
 
Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: 

- posílení vzájemné spolupráce základních škol 
- posílení spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů 
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- posílení spolupráce základních škol a rodičů 
- posílení spolupráce základních škol a mateřských škol 
- posílení spolupráce základních škol a středních škol 
- posílení spolupráce základních škol s neziskovými 

organizacemi, ostatními institucemi a podniky  
- posílení spolupráce se školami ze zahraničí 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   
•  Kariérové poradenství v základních školách 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí  a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků  
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
Předpokládané 
indikátory 

počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 

 

Priorita 2 
   

Udržení dostupnosti a zkvalitnění základního vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 2.4 - Všeobecná podpora vzdělávání 
 
Vzdělávání pracovníků základních škol. Poradenství a administrativní 
servis (právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti 
IT, účetnictví, administrativy, BOZP). Přenos příkladů dobré praxe. 
Pedagogicko psychologické poradenství. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 
PPR 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní 

servis) 
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Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 
 
7.1.3 Priorita 3 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání 
 

Priorita 3 
   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 3.1 - Kvalitní zájmové vzdělávání 
 
Udržení dostupnosti zájmového vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování 
kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli 
zapojovat do zájmového vzdělávání. Rozvoj kapacit organizací,  
modernizace budov a vybavení. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
•  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 

Priorita 3 
   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 3.2 - Kvalitní neformální vzdělávání 
 
Udržení dostupnosti neformálního vzdělávání, jeho rozvoj a zvyšování 
kvality. Vytváření podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli  
zapojovat do neformálního vzdělávání Rozvoje kapacit organizací, 
modernizace budov a vybavení. 
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Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
•  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 

 

Priorita 3 
   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 3.3 - Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 
 
 Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání: 

- posílení vzájemné spolupráce organizací neformálního a 
zájmového vzdělávání (NZV) 

- posílení spolupráce NZV a mateřských škol   
- posílení spolupráce NZV  a  základních škol   
- posílení spolupráce NZV a rodičů 
- posílení spolupráce NZV a středních škol 
- posílení spolupráce základních škol s neziskovými 

organizacemi, ostatními institucemi a podniky. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
•  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
•  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

 
•  Kariérové poradenství v základních školách 
•  Rozvoj digitálních kompetencí dětí  a žáků 
•  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
•  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí  a žáků 
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•  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  a žáků  
•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 

PPR 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Zdravý životní styl 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 
Předpokládané 
indikátory 

počet realizovaných projektů, počet akcí spolupráce 

 

Priorita 3 

   

Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání  
 

Cíl a popis cíle 

 
Cíl 3.4 - Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání 
 
Vzdělávání pracovníků NZV. Poradenství a administrativní servis 
(právní, ekonomické a grantové  poradenství, podpora v oblasti IT, 
účetnictví, administrativy, BOZP).  

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

 
•  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
 

Vazba na  
průřezová a 
volitelná témata dle 
Postupů MAP 

•  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP 
PPR 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

 
•  Všeobecná podpora vzdělávání (poradenství a administrativní 

servis) 

 
Předpokládané 
indikátory 

 
počet podpořených osob, počet podpořených škol, počet realizovaných 
projektů, počet akcí 



   

7.1.4  Vazba cílů MAP na opatření 
 
Cíle MAP a jejich návaznost na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 
úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 
Šedé pole = přímá vazba cíle na opatření 
 

  
Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Cíl 
1  

Cíl 
2 

Cíl 
3 

Cíl 
4 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx x 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost v 
základním vzdělávání 

x x x x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 
 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků v 
polytechnickém 
vzdělávání   

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Kariérové poradenství 
v základních školách 
 

x x x x x xxx xxx x x x xxx x 

Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků 
 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kompetencí 
dětí a žáků pro aktivní 
používání cizího 
jazyka 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj sociálních a 
občanských 
kompetencí dětí a žáků 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Rozvoj kulturního 
povědomí a vyjádření 
dětí a žáků 

x xxx xxx x x xxx xxx x xxx xxx xxx x 

Investice do rozvoje 
kapacit základních škol 
 

x x x x xxx x x x x x x x 

Aktivity související se 
vzděláváním mimo OP 
VVV, IROP a OP PPR 

xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
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7.2 Roční akční plán na školní rok 2017/2018 
 
Roční akční plán byl zpracován pro období školního roku 2017/2018 (září 2017 až srpen 
2018). Obsahuje aktivity (záměry), které se v tomto období mají realizovat nebo připravovat. 
Aktivity jsou zpracovány formou tabulek, které mimo jiného obsahují:    
 
Vazba na cíl – návaznost na cíle dle Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání 
pro ORP Vodňany 
Vazba na opatření – návaznost na opatření dle Postupů MAP a Strategického rámce 
Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Vodňany 
Typ aktivity – určení, zda se jedná o aktivitu jednotlivých škol, aktivitu spolupráce nebo 
aktivitu infrastruktury. Aktivity infrastruktury jsou zpracovány obecně, konkrétní záměry jsou 
uvedeny v příloze Investiční a další priority. 
Realizátor – nejde o subjekt, který je zodpovědný za splnění aktivity, ale o iniciátora plnění 
aktivity. Uvedený realizátor nemusí (ale může) být realizátorem projektu, který naplňuje 
aktivitu.  
Předpokládané náklady – náklady na činnosti, tzv. „měkké peníze“  
Navazující investice 

Předpokládané náklady  –  náklady na infrastrukturu  
Indikátor  –  vlastní indikátory, hodnoty indikátorů nejsou závazné, jsou ale potřebné  
 pro  monitorování a vyhodnocování plnění ročního akčního plánu. 
  
 
 
 
 

7.2.1 Přehled aktivit ročního akčního plánu 
 
Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území  
Aktivita 1: Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov mateřských škol   
Aktivita 2: Využití venkovních prostranství u mateřských škol pro vzdělávání   
Aktivita 3: Zajištění vhodných podmínek pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol   
Aktivita 4: Kapacity mateřských škol v roce 2020 - příprava    
 
Kvalitní předškolní vzdělávání  
Aktivita 5: Vybavení mateřských škol pro zkvalitnění výuky    
Aktivita 6: Personální podpora MŠ – chůva   
Aktivita 7: Personální podpora v MŠ - školní asistent   
Aktivita 8: Rozvoj  kompetencí a dovedností dětí v EVVO 
Aktivita 9: Projekt „Medová snídaně“   
Aktivita 10: Projekt „Zdraví dětem“   
Aktivita 11: Projekt „Jedeme ven“   
Aktivita 12: Projekt „Pohádkové čtení“   
Aktivita 13: Vytváření podnětného prostředí pro rozvoj polytechnického vzdělávání   
Aktivita 14: Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí projekt „Malý inženýr“ 
Aktivita 15: Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách   
Aktivita 16: Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřských školách   
Aktivita 17: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí v mateřských školách   
Aktivita 18: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí v mateřských školách   
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Aktivita 19: Rozvoj digitálních kompetencí dětí v mateřských školách   
Aktivita 20: Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“   
 
Efektivní spolupráce aktérů v oblasti předškolního vzdělávání  
Aktivita 21: Sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím   
                      vzájemných návštěv   
Aktivita 22: Další formy sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol   
Aktivita 23: Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení   
Aktivita 24: Společné využívání služeb odborníků v mateřských školách   
Aktivita 25: Rozvoj čtenářské pregramotnosti formou spolupráce s místními knihovnami a  
                     dalšími institucemi     
Aktivita 26: Spolupráce rodičů a mateřských škol při rozvoji čtenářské pregramotnosti   
Aktivita 27: Dopravní výchova v mateřských školách   
Aktivita 28: Efektivní týmová spolupráce učitelů mateřských škol prostřednictvím    
                      kooperačního portfolia 
 
Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 
Aktivita 29: Vzdělávání pracovníků mateřských škol   
Aktivita 30: Poradenství a administrativní servis pro mateřské školy   
 
Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 
Aktivita 31: Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov základních škol  
Aktivita 32: Využití venkovních prostranství u základních škol   
Aktivita 33: Zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním a sdílením učeben 
 
Kvalitní základní vzdělávání  
Aktivita 34: Vybavení základních škol pro zkvalitnění výuky 
Aktivita 35: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  
Aktivita 36: Vytváření podnětného prostředí pro rozvoj gramotností  
Aktivita 37: Personální podpora ZŠ - školní speciální pedagog  
Aktivita 38: CLIL ve výuce v základní škole  
Aktivita 39: Nové metody ve výuce zaměřené na čtenářskou gramotnost  
Aktivita 40: Čtenářské kluby pro žáky základních škol  
Aktivita 41: Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách  
Aktivita 42: Online aplikace Včelka 
Aktivita 43: Kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky základních škol 
Aktivita 44: Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách  
Aktivita 45: Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání v základních školách 
Aktivita 46: Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků  
Aktivita 47: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  
Aktivita 48: Zapojení základních škol do projektu Edison  
Aktivita 49: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků v základních školách 
Aktivita 50: Zdravý životní styl 
   
Efektivní spolupráce aktérů v oblasti základního vzdělávání  
Aktivita 51: Metodická podpora, DVPP a dokumentace k inkluzi  
Aktivita 52: Plně fungující školní poradenská pracoviště   
Aktivita 53: Spolupráce základních škol a školských poradenských zařízení  
Aktivita 54: Udržení dostupnosti speciální školy ve Vodňanech    
Aktivita 55: Podpora rozvoje talentovaných žáků včetně žáků se SVP  
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Aktivita 56: Badatelské vzdělávání a vyučování   
Aktivita 57: Polytechnika od ZŠ do pracovního procesu   
Aktivita 58: Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků v základních školách 
Aktivita 69: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků v základních školách 
Aktivita 60: Kariérové poradenství v základních školách  
Aktivita 61: Sdílení zkušeností pedagogů z různých základních škol  
Aktivita 62: Rozvoj gramotností prostřednictvím místních knihoven  
Aktivita 63: Odborně zaměřené tématické setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
Aktivita 64: Efektivní týmová spolupráce učitelů základních škol prostřednictvím   
                      kooperačního portfolia 
 
Všeobecná podpora základního vzdělávání  
Aktivita 65: Další vzdělávání pracovníků základních škol  
Aktivita 66: Poradenství a administrativní servis pro základní školy   
Aktivita 67: Podpora vedení škol nadřízenými orgány   
 
Kvalitní zájmové vzdělávání 
Aktivita 68: Rozvoj zájmového vzdělávání v ZŠ Vodňany 
Aktivita 79: Podpora dětských klubů 
Aktivita 70: Udržení a rozvoj činnosti DDM Vodňany 
Aktivita 71: Podpora zapojování dětí se SVP do zájmového vzdělávání   
Aktivita 72: Polytechnická výchova ve školních družinách   
 
Kvalitní neformální vzdělávání   
Aktivita 73: Udržení a rozvoj činnosti organizací neformálního vzdělávání dětí a žáků  
Aktivita 74: Podpora zapojování dětí se SVP do neformálního vzdělávání  
Aktivita 75: Všeobecná podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro děti   
 
Kvalitní vzdělávání v základní umělecké škole   
Aktivita 76: Zkvalitnění výuky v ZUŠ 
Aktivita 77: Výukové programy ZUŠ 
Aktivita 78: Projekt „Poznáváme pohádku“ 
 
Sociální  služby a prevence    
Aktivita 79: Podpora rozvoje dětí se zdravotním postižením  
Aktivita 80: Podpora rozvoje dětí a žáků s poruchami autistického spektra 
Aktivita 81: Zřízení nových sociálních služeb podporujících děti a žáky   
Aktivita 82: Prevence rizikového chování ve školách a prostřednictvím MěÚ Vodňany   
Aktivita 83: Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s mateřskými a základními  
                  školami 
 
Udržení procesu MAP a implementace 
Aktivita 84: Udržení spolupráce nastavené v rámci  procesu MAP 
Aktivita 85: Monitoring a hodnocení plnění MAP 
Aktivita 86: Realizace jednotlivých aktivit MAP   
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7.2.2 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

1 ROZVOJ INFRASTRUKTURY, ÚDRŽBA A 
MODERNIZACE BUDOV MATEŘSKÝCH ŠKOL  

Vazba na cíl 1.1 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám 
území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Infrastruktura 

 
Popis aktivity  
 

Na území ORP Vodňany bylo v rámci dotazníkového šetření MŠMT 
zjištěno, že mateřské školy vyhodnotily jako největší potřebu 
podporu rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a vybavení. 
Je potřeba provádět pravidelnou údržbou budov, stavební úpravy  
a rekonstrukce včetně odstraňování architektonických bariér, opravy 
a modernizací vnitřního zařízení budov. V případě potřeby budou 
hledány možnosti rozšíření kapacit předškolního vzdělávání 
(rozšíření prostor u stávajících školek, výstavba nových budov).  
Ve školním roce 2017/2018 bude probíhat: 
- zajišťování finančních zdrojů na údržbu a případné rozšíření,  
   infrastruktury předškolního vzdělávání, 
- příprava záměrů, plánů a projektové dokumentace, 
- příprava projektů v návaznosti na dotační výzvy, 
- realizace akcí plánovaných v příloze MAP „Investiční a další 
priority“, případně akcí dalších, 
-  mapování nových investičních záměrů.  
Plnění aktivity je podmínkou pro udržení a zkvalitňování 
předškolního vzdělávání. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice ano 
Předpokládané náklady   21 220 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 12 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

2 VYUŽITÍ VENKOVNÍCH PROSTRANSTVÍ                            
U MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vazba na cíl 1.1 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám 
území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Infrastruktura 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na vytvoření podmínek pro vhodné využití 
venkovních prostranství u mateřských škol. Realizace aktivity 
podpoří zkvalitnění vzdělávání dětí, včetně dětí se SVP. Obsahem 
aktivity je: 
- hledání možností využití venkovních prostor u školek pro 
zkvalitnění vzdělávání (základní pregramotnosti, polytechnika včetně 
EVVO, pohybové aktivity atd.), 
- revitalizace a údržba prostranství okolo školek a školních zahrad, 
- příprava záměrů a plánů, případně projektové dokumentace,   
- hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů, 
- příprava projektů v návaznosti na dotační a grantové výzvy,  
- realizace akcí z přílohy „Investiční a další priority“ a akcí dalších. 
Využití venkovních prostranství u školek zahrnuje například:  
- výstavbu hřišť a pískovišť,  
- vybudování altánů (polytechnická výchova aj.),  
- vybudování venkovních polytechnických dílniček, 
- údržba a vytvoření pískovišť, 
- vytvoření záhonů pro pěstování rostlin, 
- vytvoření koutků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
- výměna stávajících herních prvků a doplnění jinými. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice ano 
Předpokládané náklady   3 600 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 4 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

3 ZAJIŠTĚNÍ VHODNÝCH PODMÍNEK PRO 
ZAČLEŇOVÁNÍ DVOULETÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL 

Vazba na cíl 1.1 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám 
území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

V souladu s novelou školského zákona se od 1. 9. 2016 předškolní 
vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. K předškolnímu vzdělávání tak 
mohou být přijímány i děti dvouleté.  
Aktivita je zaměřena na zajištění vhodných podmínek pro práci 
s dvouletými dětmi v MŠ. Pro zajištění kvalitních podmínek pro 
vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba ve škole přijmout 
opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, 
psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, 
životosprávy včetně stravování, organizace vzdělávání, obsahu 
vzdělávání, financování a spolupráce. 
V oblasti věcných (materiálních) podmínek je třeba zvážit vhodnost 
některých stávajících hraček, didaktických pomůcek a vybavení pro 
děti ve věku od 2 do 3 let v dané třídě mateřské školy. Vhodné bude 
rozšířit sortiment vybavení vhodného pro děti mladší tří let – např. 
uzpůsobení vhodného sedacího nábytku, nákup hraček a 
didaktických pomůcek pro dvouleté děti, školní zahrady vybavit 
rozličnými herními, relaxačními a sportovními prvky, které jsou pro 
různé věkové kategorie předškolních dětí.  
Ředitelé škol by měli optimálně využít maximální možné výše 
úvazků pedagogických pracovníků. Zároveň by měli přizpůsobit 
rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů tak, aby bylo možné jejich 
co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v 
organizačně náročnějších částech dne, současně je možné využít 
personální podpory – chůvy pro třídy, ve kterých jsou dvouleté děti.  
Příklady aktivit: 
- personální podpora škol (chůva, další pedagogický pracovník aj.) 
- nákup vybavení škol vhodné pro dvouleté děti (nábytek, didaktické 
pomůcky, hračky, aj.)  
- vybavení školních zahrad odpovídající potřebám dvouletých dětí aj. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 
Realizátor MŠ v ORP Vodňany 
Spolupráce   
Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce, svazky obcí 
Navazující investice ne    
Indikátor počet škol s vytvořenými podmínkami pro dvouleté děti  
Měrná jednotka školy 
Hodnota indikátoru 6 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

4 KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL V ROCE 2020 - 
PŘÍPRAVA 

Vazba na cíl 1.1 Dostupnost předškolního vzdělávání odpovídající potřebám 
území 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Dle analytické části MAP jsou v současné době kapacity mateřských 
škol v ORP Vodňany dostačující a mateřské školy jsou schopny 
přijímat i děti mladší dvou let. 
V souladu s novelu školského zákona je obec je povinna zajistit 
podmínky  pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí (§ 
179 odst. 2 ŠZ) 

- od 1.9.2017 se jedná o děti, které před začátkem školního 
roku tj. do 31.8.2017 dosáhnou nejméně 4 roku věku (zápis 
2.-16.5.2017),  

- od 1.9.2018 se jedná o děti, které do 31.8.2018 dosáhnou 3 let 
(zápis 2.-16.5.2018), 

- od 1.9.2020 se jedná o děti, které do 31.8.2020 dosáhnou 2 let 
(zápis 2.-16.5.2020). 

V souvislosti s povinností obce od 1. 9. 2020 zajistit podmínky pro 
předškolní vzdělávání  i dvouletých dětí, je tato aktivita zaměřena na 
přípravu na rozšíření kapacit mateřských škol z důvodu zvýšeného 
zájmu o umístění dětí do mateřských škol v návaznosti na změnu 
legislativy.  
Ve školním roce 2017/2018 bude probíhat: 
-  informování veřejnosti o změně legislativy, 
- mapování zájmu o předškolní vzdělávání po roce 2020 (např. 
analýzy, demografické studie aj.), 
- hledání finančních zdrojů na přípravu projektů, na investiční akce 
(rekonstrukce, výstavba budov) a neinvestiční akce (zařízení  a 
vybavení), 
- zpracování projektů a projektové dokumentace. 
Na  aktivity pro rok 2017/2018 bude navazovat: 
- v roce 2018 – 2019 realizace investičních aktivit, vybavení prostor, 
- od září 2020 – personální podpora MŠ. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 
Realizátor obce v ORP Vodňany, další zřizovatelé 
Spolupráce -      
Předpokládané náklady   neurčeno  
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce  
Navazující investice ne   
Indikátor počet obcí zapojených do přípravy navýšení kapacit MŠ 
Měrná jednotka obce 
Hodnota indikátoru 5 
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7.2.3 Kvalitní předškolní vzdělávání  
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
5 VYBAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ZKVALITNĚNÍ 
VÝUKY   
 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na zajištění vhodného vybavení mateřských 
škol, které je podmínkou pro zkvalitňování vzdělávání a i pro 
zapojení dětí se SVP do předškolního vzdělávacího procesu.   
 Mateřské školy v ORP Vodňany pravidelně investují do vybavení 
tříd a ostatních prostor a do nákupu nových didaktických pomůcek 
Ve školním roce 2017/2018 budou školky hledat možnosti pro:   
- vybavení kmenových tříd, knihoven, heren, tělocvičen,   
- vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností,   
- vybavení školních jídelen,  
- vybavení škol výpočetní technikou pro potřeby pedagogických 

pracovníků, modernizací software pro ICT techniku, připojení 
k internetu ve škole, v hernách,  

- doplnění didaktických pomůcek,   
- nákup interaktivních tabulí a audiovizuální techniky (televize, 

projektory),   
- vybavení škol bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP,    
- nákup didaktických a kompenzačních pomůcek pro děti se SVP,   
- vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, např. 
čtenářské koutky, prostory pro sdílení zkušeností z výuky, pro 
rozvoj jednotlivých pregramotností, apod.    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   2 000 000 Kč   
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice  ne 
Indikátor počet vybavených škol 
Měrná jednotka školy 
Hodnota indikátoru 6 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

6 PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ - CHŮVA 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 
chůvu k pedagogům v mateřské škole, kteří integrují do dětského 
kolektivu dvouleté děti.  
Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi 
s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, 
zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.  
Příklady činností chůvy:  
- přebalování, mytí dítěte, oblékání dítěte, sebeobslužné činnosti, 
- vedení dítěte k hygienickým návykům, 
- výchova dítěte k sociálním dovednostem, 
- dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti aj.  
Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických 
pracovnících. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 (září – prosinec 2017) 

Realizátor MŠ Vodňany, Smetanova 204 

Spolupráce --- 

Předpokládané náklady   64 540 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet škol realizujících aktivitu personální podpory – chůva   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

7 PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ – ŠKOLNÍ ASISTENT 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 
školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet 
a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem 
ohrožených školním neúspěchem.  
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu např.  při 
komunikaci školy s rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou 
podporu dětí spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při 
příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích 
školy nebo školského zařízení, pomoc při oblékání, poskytuje 
podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti 
pedagoga ve vyučování  i mimo vyučování. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Vodňany, Smetanova 204 
MŠ „Sluníčko“ Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   350 200 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet škol realizujících aktivitu personální podpory – školní asistent 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

8 ROZVOJ  KOMPETENCÍ A DOVEDNOSTÍ DĚTÍ V EVVO 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 
1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je rozvoj přírodovědných kompetencí  
a dovedností všech dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí nadaných a to využíváním výukových programů 
organizací zaměřených na rozvoj těchto kompetencí.  
Využívají například výukové programy pro mateřské školy, které pro 
ně připravují pracovníci MEVPIS Vodňany, ekologicky zaměřeného 
vzdělávacího centra Cassiopeia (projekt Mrkvička), spolupracují se 
záchrannou stanicí živočichů Makov, s Domovem Sv. Linharta. 
Tyto aktivity chtějí udržet případně rozšířit o další střediska 
ekologické výchovy např. SEV Stožec, SEV Vimperk, Semenec Týn 
nad Vltavou, zážitkový park Země Ráj Kovářov, CEV Dřípatka 
Prachatice. 
Školy předpokládají návštěvu některého z těchto center minimálně 
1x v průběhu školního roku. 
V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- doprava, v případě vícedenního výukového programu ubytování, 
stravování, úhrada za výukové programy 
- aktivity, které si zařazují MŠ do svých ŠVP.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, MŠMT, MŽP, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

9 PROJEKT „MEDOVÁ SNÍDANĚ“ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí dětí v EVVO a podpora 
zdravého životního stylu u dětí, včetně dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Děti jsou zapojeny do 
projektu ministerstva zemědělství Medová snídaně. Děti v rámci 
projektu přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s máslem  
a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přednášku, 
kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Cílem je 
podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně rozhodně patří, 
propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu 
přírodního charakteru, informovat o včelařství, jako samostatném 
profesionálním oboru a o významu chovu včel pro zemědělství  
a zachování biodiverzity krajiny. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Chelčice 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MZe 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

10 PROJEKT „ZDRAVÍ DĚTEM“ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpora zdravého životního stylu u dětí  
a rozvoj kompetencí dětí v EVVO, včetně dětí se speciálně 
vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Vzdělávací pohádkový 
příběh „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ přednáška a příběh 
pro mateřské školy jsou přizpůsobeny věku dětí, důraz je kladen na 
zábavnost a maximální zapojení dětí do výuky. Hodiny vždy vedou 
zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním. Obsahem je  
motivace dětí k pohybu, základy zdravého stravování, výlet Zdravíka 
a Jedlíka na farmu (cílem je vysvětlit původ potravin zábavnou 
formou) – původ mléka a mléčných výrobků, hra puzzle – původ 
pečiva a mouky, příprava ovocného salátu (pomocí maket), 
vysvětlení původu exotického ovoce, rozdělení potravin na zdravé  
a nezdravé, ovoce a zelenina (děti se formou hry učí co roste na 
stromech a co se pěstuje na zahrádce), recyklace odpadu – kontejnery 
na tříděný odpad a biologický odpad, sběr – výkup odpadu, původ  
a zdroj masných výrobků, kde se chovají ryby a jaké v ČR máme, hra 
na vitamíny a na bacily (pohybová část), závěrečná protažení – 
relaxační cvičení, rozdělení sportů – základní ukázky, doporučení 
sportovních aktivit (motivace dětí ke sportu), volnočasové aktivity. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Chelčice 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje   

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

11 PROJEKT „JEDEME VEN“ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpora rozvoje zdravého životního stylu všech 
dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
nadaných. Jedná se o celoroční projekt na podporu rozvoje 
pohybových dovedností a zlepšení zdravotního stavu dětí při 
dlouhodobém pobytu venku a to formou celodenních výletů za 
přírodou, poznáním. Projekt přispívá ke zkvalitnění motorických 
dovedností dětí, k jejich otužování při pobytu v přírodě. 
Využívá prožitkové učení k záměrnému prohlubování vědomostí  
a dovedností v oblasti rozumových i motorických schopností dětí 
věku. K aktivitám využívá dětem blízké okolí města k pěším výletům 
(např. výlov rybníka, pozorování okolí města – rozdíl mezi potokem, 
řekou, rybníkem), celoroční pozorování stromů na zahradě školy  
a jejich proměna v závislosti na ročním období, dále využívá nabídky 
různých center zabývajících se rozvojem enviromentálního 
vzdělávání (např. SEV Horská Kvilda, MEVPIS Vodňany apod.) ke 
vzdálenějším výletům, kde je zapotřebí využít autobusovou nebo 
vlakovou dopravu. 
Děti vede ke zdravému způsobu života a přirozeně využívá jejich 
potřebu pohybu k poznávacím aktivitám, které se v přírodním 
prostředí naskytnou náhodně nebo jsou záměrně a plánovaně 
vyhledávané (např. Návštěva Záchranné stanice živočichů Makov, 
pozorování mravenišť v lese, poznávání rostlin vyskytujících se na 
loukách a v lese, celoroční sledování čápa bílého při jeho cestě na 
zimoviště a návrat zpět atd.). Své poznatky a prožitky děti 
zaznamenávají do „Deníku“, který vedou společně s fotografiemi a 
obrázky dětí, kde se odráží prožité dobrodružství z jednotlivých 
výletů.  V neposlední řadě se zlepšuje i fyzická kondice dětí a jejich 
schopnosti v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti. 
V rámci této aktivity bude podpořena doprava, lektorská činnost atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ „Sluníčko“ Vodňany 
MŠ Vodňany Smetanova 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   100 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

12 PROJEKT „POHÁDKOVÉ ČTENÍ“ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je, aby si děti uvědomily, že kniha jim přináší nejen 
zábavu, ale i spoustu informací. Aktivita je zaměřena na všechny děti 
tj, i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané. Děti 
najdou v knihách odpovědi na různé otázky. Učitelky vybírají 
vhodné příběhy, které dětem předčítají, text několikrát během čtení 
přeruší a dávají dětem cílené, otevřené otázky. Touto formou 
„řízeného čtení“ se děti učí přednést před ostatními svůj názor, 
komunikačním dovednostem, naslouchání a porozumění textu  
a hledají správné odpovědi v pokračujícím příběhu. Důležité je, aby 
děti měly ve třídě volný přístup ke knihám, uměly s nimi šetrně 
zacházet a průběžné byly knihy obměňovány.  
Aktivita navazuje na celostátní projekt Celé Česko čte dětem. Snaží 
se přiblížit knihu dětem a za spolupráce blízkých příbuzných dětí  
a partnerů mateřské školy u dětí vytvořit ke knize kladný vztah. 
Uvědomit si důležitost pravidelného čtení a s ním spojené příjemné 
atmosféry jak v MŠ, tak v rodinném prostředí. Děti přinášejí do 
mateřské školy dětské knihy, které jim rodiče doma čtou, o těchto 
knihách pak vyprávějí a sdílejí své čtenářské prožitky s ostatními. 
V rámci této aktivity bude podpořeno např.  
- budování „čtecích koutků“, 
- nákup dětských knihovniček, 
- obnova knižního fondu atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Vodňany, Smetanova   

Spolupráce  

Předpokládané náklady   15 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

13 VYTVÁŘENÍ PODNĚTNÉHO PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ 
POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy  

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání např. komplexním vybavením prostor 
(např. heren, učeben, zahrad) a nákupem pomůcek rozvíjející klíčové 
kompetence a dovednosti.  
V rámci této aktivity budou podpořeny:  
- úpravy školních zahrad (hmatové chodníčky, zahradní altán 
s vybavením pro polytechniku – dílničky, pultíky na vaření, 
vybudování venkovní učebny polytechniky, vybavení venkovní 
učebny polytechniky, revitalizace školních zahrad atd.,  
- vybavení stavebnicemi, 
- vybavení digitálními technologiemi – např. nákup tabletů, 
dotekových počítačů atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
14 ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 
PROJEKT „MALÝ INŽENÝR“ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče dostupnost – inkluze – kvalita  

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je rozvíjet kompetence dětí v oblasti polytechnické 
gramotnosti, jako je zručnost, tvořivost, trpělivost a technické 
myšlení atd. Vzbudit v dětech zájem o technické činnosti a tím 
položit základy pro budoucí povolání dětí (strojařů, konstruktérů, 
stavitelů apod.) Záměrem je rozvíjet jak talentované děti, tak i děti 
z méně podnětného prostředí, ze kterých by mohli být dobří 
řemeslníci.  

Jedná se o celoroční projekt. Děti se pravidelně budou každý týden 
scházet s učitelkou, pracovat v malých skupinách a získané znalosti  
a dovednosti používat při volných činnostech a hře ve třídě, ale  
i v běžném životě. Na konci školního ruku dostanou děti osvědčení  
o absolvování „Malý inženýr“. Cílem je zapojit do této aktivity  
i rodiče dětí. 
Hlavní vzdělávací činnosti a aktivity jsou tyto: 
- práce s konstruktivními stavebnicemi různého typu, sestrojování 
v 2D a 3D podle předlohy i podle vlastních představ, 
- práce s digitálními pomůckami – interaktivní tabule, počítače 
tablety, 
- pokusy s různým materiálem, např. sada „Malý chemik“. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Vodňany, Smetanova 

Spolupráce ZŠ a G Vodňany, SOUs Vodňany, rodiče 

Předpokládané náklady   30 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje   

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

15 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvářet u dítěte pozitivní vztah k psané řeči, otevřít 
a stimulovat u něj schopnosti a dovednosti, které mu umožní se ve 
čtení a psaní v budoucnu optimálně rozvíjet. Důraz je kladen na 
rozvoj pozitivní motivace pro čtení a psaní. Smyslem je nenásilně  
a formou hry podporovat rozvoj oblastí, které pro budoucí výuku 
čtení a psaní budou potřebné a mohou tak dítěti osvojování těchto 
dovedností významně usnadnit. Dávat mu podněty, které u něj zájem 
o čtení vzbudí. Aktivita je zaměřena na všechny děti, tj. i děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané.  
Děti jsou vedeny k tomu, aby na základě předčteného textu uplatnily 
vlastní tvořivost v rámci výtvarných a pracovních činností, aby 
dokázaly převyprávět slyšený příběh, pohádku a rozlišily grafické 
znaky či symboly, byly schopny zaujmout k předčítanému textu 
vlastní postoj případně vyvodit „poučení pro život“, byly schopny 
domýšlet, jak by děj mohl pokračovat, a na základě otázek pedagoga 
rozvíjet schopnost zhodnotit předčítaný text atd. 
Mateřská škola v úzké spolupráci s rodinou nenásilně a formou hry 
podporuje rozvoj oblastí, které s výukou čtení a psaní souvisí (rozvoj 
řeči, jazykových schopností a dovedností, správná výslovnost, 
celkový mluvený projev, vyjadřování ve větách aj.). S dětmi pracují 
logopedické asistentky, školní logoped či klinický psycholog. 
Typy aktivit:  
-  vytváření čtenářských koutků s dětskými časopisy, knihami 
různých žánrů a typů roztříděných podle kategorií a doplňovaných 
podle konkrétních zájmů dětí, brožurami, katalogy, mapami, 
novinami, plakáty ilustrátorů, ofocenými zalisovanými zajímavými 
články z dětských časopisů, obrázky ke známým pohádkám 
k prohlížení a k reprodukci, jejich vybavení nábytkem atd.,  
- zřízení, vybavení případně doplnění dětských knihovniček ve 
třídách,  
- vytváření školních knihoven v mateřských školách pro učitelky MŠ 
- vyškolení dalších logopedických asistentek, 
- využívání služeb školního či klinického logopeda, 
- DVPP zaměřené na čtenářskou pregramotnost, 
- vytváření kroužků podporujících a rozvíjejících čtenářskou 
pregramotnost,  
- sdílení příkladů dobré praxe mezi mateřskými školami navzájem, 
- sdílení příkladů dobré praxe uvnitř mateřské školy mezi pedagogy 
navzájem. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 
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Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

16 ROZVOJ MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je rozvoj předmatematických a předpočetních 
představ u dětí jako je např. počet, třídění, řazení, přiřazování, 
porovnávání, určování množství, řešení labyrintů, rozvoj logického 
myšlení a představivosti, manipulace s předměty, práce s barvami, 
geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání 
času a další. 
Rozvoj těchto představ je předpokladem k budoucímu zvládání učiva 
matematiky v ZŠ, a tím i vytváření pozitivního vztahu k matematice. 
Pravděpodobnost úspěchu dětí v matematice se zvyšuje s dobrým 
pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších 
dovedností a schopností. S matematickou pregramotností úzce 
souvisí i čtenářská pregramotnost – musí porozumět otázce  
a polytechnická pregramotnost – rozvoj technického a tvořivého 
myšlení (např. při geometrii, deskripci).  
Důležitou úlohou mateřské školy je motivovat děti tak, aby získaly 
pozitivní postoj k matematice, ukázat jim spjatost matematiky se 
životem kolem nás. Dát dětem dostatek podnětů, pomůcek a času, 
umožnit experimentaci, zkoumání, spolupráci. Tato aktivita je 
zaměřena na všechny děti, tj. i děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami a děti nadané.  
V rámci této aktivity bude podpořeno:   
- sdílení zkušeností, nápadů, setkávání učitelů MŠ, 
- účast na DVPP, workshopech atd., 
- vytvoření databáze pomůcek pro matematickou pregramotnost, 
- vytváření podnětného prostředí nákupem učebních pomůcek, 
vybavením mateřské školy atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  
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Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

17 ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ 
DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí v MŠ 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí 
v mateřské škole. To lze mnoha způsoby. Jednou z možností je 
poskytovat dětem co nejvíce kulturních zážitků, prožitků, 
seznamovat je s významnými kulturními díly a památkami jak 
v celonárodním kontextu, tak na místní úrovni. Cílem aktivity je: 
- uvádět děti do společenství ostatních lidí a osvojit si společenské 

návyky,  
- seznamovat děti s pravidly společenského soužití a kulturním 

prostředím, 
- utvářet povědomí o kulturních tradicích a seznamovat se současnou 

kulturou, 
- učit děti milovat svou vlast, svůj domov, znát základní symboly 

naší vlasti – vlajka, hymna, znak,  
- učit děti respektovat kulturu jiných národů a jejich obyvatele.  
V rámci této aktivity budou podpořeny:  
-  návštěvy divadelních představení, koncertů, kina, výstav atd., 
- rozvíjení tvořivosti dětí (dětská vystoupení – např. vítání občánků, 
vánoční besídky, velikonoční besídky, činnost výtvarného kroužku, 
výstavy výtvarných prací, recitační a pěvecké soutěže), 
- seznamování dětí s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím – 
např. vánoční, velikonoční dílny atd., 
- spolupráce se ZUŠ, 
- využívání nabídek akcí Městského kulturního střediska Vodňany a 
dalších institucí.  
Tato aktivita je zaměřena na všechny děti, tj. i děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a děti nadané. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 
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Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6    

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

18 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ 
DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí v MŠ 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí 
v mateřské škole a to podporou dětí  k vlastní aktivitě  
samostatnosti, podporou společných her a činností, podporou 
komunikační kompetence. Sociálně kompetentní dítě by mělo umět 
efektivně komunikovat, porozumět sobě a druhým, regulovat svoje 
emoce, přizpůsobit svoje chování normám. Mělo by být schopno 
použít svoje znalosti a dovednosti takovým způsobem, aby bralo 
ohled na druhé a rozvíjelo pozitivní aspekty vztahů k druhým. 
Sociální dovednosti se dítě učí od vzorů a také se s nimi srovnává. 
Rodiče a také učitelky v MŠ, kteří jsou citliví ke komunikaci dítěte a 
poskytují podmínky pro získání zkušeností tím, že dítěti poskytnou 
podnětné prostředí, svobodu a různé zkušenosti, mají děti dobře 
sociálně rozvinuté. Vřelé a odpovědné vztahy s rodiči a učitelkou 
jsou spojeny se sociální kompetencí. Děti jsou vedeny k respektování 
dohodnutých pravidel, spolupodílí se na společných rozhodnutích, 
přijímají vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, k úkolům  
a povinnostem přistupují odpovědně, váží si práce a úsilí druhých, 
učí se rozpoznávat nevhodné chování. Tato aktivita je zaměřena na 
všechny děti, tj. i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti 
nadané.  
V rámci této aktivity bude podpořeno:   
- DVPP v oblasti osobnostně sociálního rozvoje,  
- projekty MŠ na podporu mezigenerační spolupráce - spolupráce 
s Centrem sociální pomoci Vodňany, čtení, hraní her, zpívání, tanec, 
kreslení dětí a seniorů,   
- projekty MŠ na podporu aktivního občanství – např. účast na 
aktivitách pořádaných městem či obcí – programy k vítání občánků, 
setkání seniorů, programy pro veřejnost,   
- projekty zaměřené na spolupráci s rodiči – například realizace 
společných dílen s rodiči atd.   
- projekty zaměřené na spolupráci s základními školami 
- příprava předškoláků na přechod do ZŠ (program Brzy budu 
školákem).  
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Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6    

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

19 ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ V 
MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 
 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj digitálních  kompetencí dětí 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je rozvoj digitálních kompetencí dětí v mateřské škole 
a to všech dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
i dětí nadaných. Kompetence, které dítě získává v průběhu 
předškolního vzdělávání, by měly být co nejkomplexnější. Vhodně 
zvolené využití digitálních technologií poskytne učitelce inspiraci pro 
práci s dětmi, obohatí vzdělávací proces. Děti se mohou učit 
respektovat nastavená pravidla pro používání digitálních technologií 
(čas na hru, střídání a pořadí dětí, denní doba). Nesporně výborným 
pomocníkem jsou digitální technologie při vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Digitální technologie se mohou 
stát dobrým odrazovým můstkem k zahájení pravidelné a účelné 
spolupráce mateřské školy s rodiči. Učitelka tím získá příležitost 
seznamovat s přínosy i riziky digitálních technologií nejen rodiče, ale 
i děti. Může naučit děti využívat digitálních technologie uváženě, 
zodpovědně, cíleně a smysluplně. Důležitým hlediskem pro 
využívání digitálních technologií v mateřských školách je velmi 
dobrá znalost vývojových zákonitostí předškolního dítěte v oblastech 
psychického i fyzického rozvoje.  
V rámci této aktivity bude podpořeno:  
- nákup digitálních technologií  (např. interaktivní tabule, tablety, 
dotekové počítače atd.), 
- nákup výukových programů, 
- DVPP v oblasti digitálních technologií, 
- sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy navzájem, 
- sdílení příkladů dobré praxe mezi školami aj. 

Termín realizace  školní  rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 
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Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6    

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

20 PROJEKT "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE 
ZVÍŘÁTKY" 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpora rozvoje zdravého životního stylu všech 
dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
nadaných, podpora zájmu dětí o aktivní sportování, ale také vedení 
k týmové spolupráci.  
Jedná se o celoroční projekt na podporu rozvoje pohybových 
dovedností. Projekt je rozdělen na tři věkové kategorie (1. Kategorie 
3-4 roky, 2. Kategorie 4-5 let, 3. Kategorie 5-6 let). Rozvoj 
pohybových dovedností je přizpůsoben jednotlivým věkovým 
skupinám.  
Děti budou nejen cvičit a zdokonalovat pohybové dovednosti, ale 
také překonávat překážky, rozvíjet svou samostatnost a odvahu. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Sluníčko 

Spolupráce Česká obec sokolská 

Předpokládané náklady   1600 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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7.2.4 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti předškolního vzdělávání  
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

21 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z RŮZNÝCH 
MATEŘSKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM 
VZÁJEMNÝCH NÁVŠTĚV  

Vazba na cíl 1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Vedení školy spolu s pedagogickými pracovníky vyberou oblast, ve 
které chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a na základě toho 
vyberou hostitelskou školu a tu osloví se žádostí o spolupráci. 
Spolupráce spočívá v přípravě návštěv, v návštěvách hostitelské 
školy, společné reflexi a doporučení pro další práci. Pedagogický 
pracovník z vysílající školy zajistí předání získaných poznatků svým 
dalším kolegům. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ „Sluníčko“ Vodňany, 
MŠ Vodňany, Smetanova   

Spolupráce další MŠ   

Předpokládané náklady   17 000 Kč  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
22 DALŠÍ FORMY SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ 
Z RŮZNÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL  
 

Vazba na cíl 1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení a další rozvoj spolupráce mateřských 
škol z ORP Vodňany. Formy spolupráce:  
- setkávání odborné skupiny pedagogů mateřských škol z ORP 

Vodňany jako jedna z forem informování a sdílení zkušeností,  
- vzájemné návštěvy ve školkách (stáže), 
- příprava společných akcí škol (soutěže, hry, výlety atd.), 
- příprava společných projektů,  
- sdílení a zapůjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, 
- zajištění vzdělávacích seminářů pro pracovníky mateřských škol, 
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- plánování spolupráce s rodiči, s orgány státní správy a samosprávy, 
- plánování společné spolupráce se základními školami, se základní 

uměleckou školou, se specialisty z pedagogicko-psychologické 
poradny a speciálně pedagogického centra. 

Aktivita zahrnuje i hledání možností spolupráce s mateřskými  
školami mimo ORP Vodňany (sousední regiony, přeshraniční 
spolupráce).  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno   
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice  ne 
Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

23 SPOLUPRÁCE MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 
1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Školská poradenská zařízení, kterými jsou pedagogicko-
psychologické poradny (dále jen PPP) a speciálně pedagogická 
centra (dále jen SPC) poskytují bezplatně standartní poradenské 
služby, které jsou v rozsahu uvedeném v přílohách k vyhlášce č. 
72/2005 Sb. o školských poradenských zařízeních. Cílem této 
aktivity je prohloubení spolupráce s PPP a SPC týkající se především 
metodické podpory školám při poskytování poradenských služeb  
a podpůrných opatření a to formou workshopů, kulatých stolů, 
návštěvami pracovníků PPP a SPC přímo ve školách. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor obce a další zřizovatelé 

Spolupráce MŠ, PPP, SPC 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT,  obce a další zřizovatelé 

Navazující investice ne 

Indikátor počet podpořených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

24 SPOLEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ODBORNÍKŮ 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 
1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

V mateřských školách chybí služby odborníků, jako jsou školní 
logoped, speciální pedagog nebo školní psycholog. Důvodem proč 
tito odborníci nejsou v mateřských školách, jsou jednak finanční 
možnosti jednotlivých škol (malé mateřské školy takovéto odborníky 
ze svých rozpočtů nezaplatí), dále výše úvazku (malé mateřské školy 
nevyužijí tyto odborníky na celé úvazky) a dalším problém je 
nedostatek těchto kvalifikovaných odborníků. Řešením může být 
sdílení např. školního logopeda, speciálního pedagoga aj.  pro více 
mateřských škol. Odborník by byl zaměstnancem každé školy na 
částečný úvazek dle dohody spolupracujících škol.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany  

Spolupráce zřizovatelé 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, obce a další zřizovatelé 

Navazující investice ne 

Indikátor počet podpořených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

25 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI FORMOU 
SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI KNIHOVNAMI A DALŠÍMI 
INSTITUCEMI 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je rozvoj čtenářské pregramotnosti zapojením 
dalších institucí (knihoven, muzei a galerií a dalších organizací), 
které pomáhají čtenářskou pregramotnost rozvíjet.  
Součástí této spolupráce jsou návštěvy těchto institucí, seznámení 
s jejich činností, využívání lektorských programů, které tyto instituce 
nabízí, účast na přednáškách, besedách, workshopech se spisovateli 
autorské čtení, aj. 
Obsahem aktivity je mimo jiné udržení a rozvoj programů pro 
předškoláky v Městské knihovně Bavorov:  
- spolupráce s MŠ formou lekcí informační výchovy – děti se 
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seznamují s prostředím knihovny, s knihami, učí se orientovat 
v knihovně, hygiena četby  (výuka se zlobivým maňáskem), 

- besedy – pro MŠ na téma roční období atd.,  
- exkurze – domluva knihovny se školou, projití knihovny, spojeno 

s prohlídkou výstav (např. „šikovné ruce našich čtenářů“ -  
inspirace pro polytechniku, náměty co se dá dělat ve škole, doma),   

- čtení v mateřské škole – knihovnice chodí pravidelně každé pondělí 
s knihou do školky, v poledne před spánkem půlhodina čtení, 

- půjčování společenských her, 
- na rok 2017/2018 je mimo udržení předchozích programů 

naplánována výstava dětských kreseb malovaných ve školce  
(v období týdnu knihoven). 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce knihovny, Městské muzeum a galerie Vodňany, Centrum sociální 
pomoci Vodňany, Domov sv. Linharta 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

26 SPOLUPRÁCE RODIČŮ A MATEŘSKÝCH ŠKOL PŘI 
ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Při rozvoji čtenářské pregramotnosti je podstatná úzká a smysluplná 
spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte. Oni jsou těmi 
prvními, kteří u dětí základy čtenářské pregramotnosti kladou. Po 
narození na dítě hovoří, učí ho první slova, ukazují mu předměty, 
obrázky, čtou mu z prvních knih, učí ho básničky, sledují s ním 
pohádky, vyprávějí si s ním při různých situacích atd. Jejich role v 
rozvoji pregramotnosti je naprosto nezastupitelná a předškolní 
vzdělávání by tento potenciál mělo umět maximálně využít. Je 
důležitá spolupráce rodiny a školy při výběru vhodných knih, 
časopisů a dalších vhodných pomůcek (didaktické hry, obrázky aj.), 
které budou děti rozvíjet jak po stránce fantazie, tvořivého myšlení  
a estetické stránce. 
V rámci této aktivity budou podpořeny:   
- společné návštěvy knihovny, 
- společné předčítání knih v MŠ,  
- společná dramatizace – hraní divadla, zapojení besídek, 
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- společné řešení „čtenářských“ úkolů,  
- společné projekty pro rodiče a děti např. výroba 1. knihy atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce knihovny, rodiny, základní školy 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

27 DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je efektivní využití dopravního hřiště ve 
Vodňanech v areálu MŠ Smetanova. Dalším cílem je připravit děti na 
situace v silničním provozu. Děti se tak zábavnou formou naučí jak 
se chovat na komunikacích, důležité dopravní značky, jak přecházet 
přes přechod, kde si mohu hrát atd. V rámci této aktivity je možné  
i zapojení starších žáků, kteří mohou za pomoci učitelů připravit pro 
1. stupeň základní školy a mateřské školky výukový program pro 
děti, který zábavnou formou děti naučí základní značky na pozemní 
komunikaci, chováni při jízdě na kole, při chůzi atd. Výukový 
program je také možné spojit s akcemi pro děti (např. dětský den).  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ Vodňany 
MŠ Drahonice 

Spolupráce MŠ a ZŠ z ORP Vodňany, Policie ČR, Městská policie Vodňany  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje 

Navazující investice ano – rekonstrukce dopravních hřišť 

Předpokládané náklady   500 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje obce, Jihočeský kraj  

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 9 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
28 EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE UČITELŮ 
MATEŘSKÝCH ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM 
KOOPERAČNÍHO PORTFOLIA 
 

Vazba na cíl 1.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvoření pozitivnějšího klimatu v mateřské  škole 
a mezi učiteli, kvalitnější komunikace mezi učiteli a mezi organizací 
jejich práce, společná motivace a jednotné sdílení vize, komplexní 
autoevaluce apod. 
Kooperativní portfolio zahrnuje práci skupiny učitelů, kteří společně 
utvářejí a využívají kombinaci svých společných vědomostí  
a kreativních nápadů, aby ve své praxi docílili významných změn. 
Kooperativní portfolio je užitečné i při zavádění změn, které 
souvisejí s kurikulární reformou. Prostřednictvím kooperativního 
portfolia mohou pedagogové efektivněji předávat své nápady  
a zároveň přijímat zkušenosti od svých kolegů. Kooperativní 
portfolio je často využíváno v zahraničí. 
Aktivita podpoří: 
- spolupráci pedagogů v rámci jednotlivých mateřských škol, 
- pozitivnější klima v mateřských školách, 
- vzájemnou spolupráci mezi začínajícími a zkušenějšími pedagogy, 
- nákup pomůcek potřebných k zavedení kooperačního portfolia. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce NNO, MŠ mimo ORP Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, MŠMT 

Navazující investice - 

Indikátor počet zapojených škol  

Měrná jednotka škola 

Hodnota indikátoru 6 
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7.2.5 Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

29 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL 
 

Vazba na cíl 1.2 Kvalitní předškolní vzdělávání 
1.4 Všeobecná podpora předškolního vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování akreditovaných 
vzdělávacích programů DVPP. Účastníci vzdělávání budou 
podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v různých 
oblastech, např. čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluzi, 
osobnostně sociálním rozvoji, prevenci logopedických vad  
a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, specifika práce 
s dvouletými dětmi, hodnocení vlastní pedagogické práce, 
autoevaluace aj.  
Vedle akreditovaných vzdělávacích programů DVPP bude 
podporováno také vzdělávání formou neakreditovaných programů, 
např. vzdělávací akce typu „učíme se navzájem“.     
Předpokládané formy společného vzdělávání: 
-  společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem 
lepšího porozumění vybrané problematice, 
- sdílení zkušeností – formou workshopů a konferencí,   
- vzájemné informování – prostřednictvím společných setkání, 
emailů, internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod., 
- stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i 
neformálního vzdělávání, 
- kolegiální formy podpory – setkávání s prvky mentoringu, 
- poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných 
zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného 
provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem  
i uvnitř škol,nákup odborné literatura pro samostudium. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce instituce formálního i neformálního vzdělávání, NIDV, experti, 
Jihočeská univerzita, zřizovatelé 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I), další 
zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 6 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
30 PORADENSTVÍ A ADMINISTRATIVNÍ SERVIS PRO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY, POSÍLENÍ KAPACITY 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Vazba na cíl 1.4 Všeobecná podpora předškolního vzdělávání  

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Mateřské školy z ORP Vodňany a další subjekty budou  hledat 
možnosti zajištění poradenství a administrativního servisu pro školy. 
Cílem je, aby se ředitelky škol mohly plně věnovat manažerské  
a pedagogické práci a zvyšování kvality vzdělávání ve školách. 
Školy potřebují:  
- efektivní dostupnost ekonomického a právního poradenství, 
- dotační a grantové poradenství (podpora při přípravě projektů a při  
   zpracování žádostí o dotace a granty, administrace projektů),  
- podporu v oblasti IT, 
- administrativně-technického servis, zpracování účetnictví  
- podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- finance na práci nepedagogických pracovníků 
- finance na práci dalších pedagogických pracovníků mimo asistenta 
pedagoga (potřeba navýšení pracovních úvazků a zástupy – nemoc, 
školení).  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje   
Navazující investice  ne 
Indikátor počet škol se zajištěným servisem 
Měrná jednotka školy 
Hodnota indikátoru 6 
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7.2.6 Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
31 ROZVOJ INFRASTRUKTURY, ÚDRŽBA A 
MODERNIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Vazba na cíl 2.1 Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 

Vazba na opatření všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Infrastruktura 

 
Popis aktivity  
  

Kvalitní vzdělávání dětí a žáků je mimo jiné podmíněno pravidelnou 
údržbou a opravami budov (malé stavební úpravy a rekonstrukce 
včetně odstraňování architektonických bariér) a modernizací jejich 
vnitřního zařízení. Aktivita proto zahrnuje zajištění provozu i údržby 
vzdělávacích zařízení, tak rekonstrukci školské infrastruktury 
(jídelny, družiny, kluby, energetická opatření, sociální zázemí, 
kanceláře, sklady, učebny, budovy, vybavení, bezpečnostní systémy 
atd.).  Ve školním roce  2017/2018 bude probíhat: 
- zajišťování zdrojů na údržbu a modernizaci infrastruktury 
základního vzdělávání, 
- příprava záměrů, plánů a projektové dokumentace, 
- příprava projektů v návaznosti na dotační výzvy, 
-  mapování nových investičních záměrů, 
- realizace akcí plánovaných v příloze MAP „Investiční a další 
priority“, případně akcí dalších.    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 
Realizátor obce, Jihočeský kraj (zřizovatelé škol v ORP Vodňany) 
Spolupráce ZŠ v ORP Vodňany 
Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice   
Předpokládané náklady   6 000 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 3  
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
32 VYUŽITÍ VENKOVNÍCH PROSTRANSTVÍ U 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL   
 

Vazba na cíl 2.1 Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  
Zdravý životní styl 

Typ aktivity Infrastruktura 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na zajištění úprav venkovních prostranství  
u základních škol a na jejich vhodné využití. Upravené okolí budov 
působí esteticky na žáky i pracovníky škol a prostory je možno 
využít ke zkvalitnění vzdělávání žáků. Obsahem aktivity je: 
- hledání možností dalšího využití venkovních prostor u škol pro 
zkvalitnění vzdělávání,   
- příprava záměrů a plánů, případně projektové dokumentace,   
- hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů, 
- příprava projektů v návaznosti na dotační a grantové výzvy,  
- realizace akcí z přílohy „Investiční a další priority“ a akcí dalších. 
Využití venkovních prostranství u škol zahrnuje například:  
- údržbu a výstavbu hřišť,    
- budování venkovních učeben, 
- zajištění podmínek pro pěstitelství a nakládání s bioodpadem,  
- modernizaci a doplnění mobiliáře (boxy na uložení nářadí, lavičky, 
kolostavy, koše, atd.). 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor obce, Jihočeský kraj (zřizovatelé škol v ORP Vodňany) 
Spolupráce ZŠ v ORP Vodňany 
Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice   
Předpokládané náklady   6 000 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje MMR, MŽP, MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 3  
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
33 ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V SOUVISLOSTI S BUDOVÁNÍM   
A SDÍLENÍM UČEBEN 
 

Vazba na cíl 2.1 Dostupnost základních škol odpovídající potřebám území 
2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti přírodních věd   
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro komunikaci v cizích jazycích 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti polytechnického vzdělávání 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti technických a řemeslných 
oborů  
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti digitálních technologií 

Typ aktivity Infrastruktura  

 
Popis aktivity  
 

Aktivita podporuje zkvalitnění výuky v základních školách, které je 
podmíněno rekonstrukcí nevyhovujících a zastaralých učeben, event. 
výstavbou učeben nových. S tím souvisí i pořízení nového vybavení 
učeben pro výuku, včetně souvisejících stavebních úprav nezbytných 
pro zajištění bezbariérovosti školy. V roce 2017/2018 bude 
realizována výstavba nového pavilonu  Základní školy a Gymnázia 
Vodňany. Bude postaven nový pavilon základní školy se zaměřením  
na budování odborných a specializovaných učeben v oblasti 
klíčových kompetencí se zaměřením na přírodní vědy, 
polytechnickou výuku, jazykovou výuku a na výuku IT. V nově 
vybudovaném pavilonu základní školy vznikne celkem 8 nových 
odborných a specializovaných učeben s přímou vazbou na 
podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP, včetně 
souvisejícího zázemí (kabinety, šatny, prostory pro uskladnění 
učebních pomůcek, hygienická zařízení, bezbariérové přístupy aj.).  
V novém pavilonu bude vybudována učebna přírodopisu, učebna 
fyziky a chemie, 2 učebny dílen, učebna IT, jazyková učebna, učebna 
pracovních činností pro 1. stupeň a učebna pracovních činností pro 2. 
stupeň. Veškeré prostory nově budovaného pavilonu jsou 
projektovány jako bezbariérové. Součástí výstavby bude i vnitřní 
vybavení učeben nábytkem a učebními pomůckami včetně zajištění 
vnitřní konektivity a připojení k internetu. 
Nový pavilon bude využit pěti dalšími školami, které se Základní 
školou a Gymnáziem Vodňany za tímto účelem podepsaly 
memorandum o vzájemné spolupráci. Při vzájemné spolupráci škol 
bude využíváno vybavení v učebně pro výuku jazyků a IVT, 
vybavení učebny dílen a pracovních činností i učebny 
přírodovědných předmětů a to z důvodu návaznosti na budoucí 
uplatnění na trhu práce. Žáci Základní školy a Gymnázia Vodňany  
i děti, žáci a studenti ze spolupracujících škol budou moci pořizované 
vybavení využívat např. při prezentacích v rámci projektových dnů, 
workshopech či online soutěžích s využitím dálkového přístupu.  
V oblasti spolupráce mezi pedagogy bude realizován přenos 
zkušeností zaměřený na vzdělávací metody, konány budou také 
online konference učitelů ze zapojených škol. Formy spolupráce pro 
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konkrétní školu a četnost spolupráce jsou uvedeny v jednotlivých 
memorandech o spolupráci. Nový pavilon bude též využit pro 
zájmovou a mimoškolní činnost dětí a mládeže a to Domem dětí  
a mládeže Strakonice, který má pracoviště ve Vodňanech. Tyto děti  
a mládež budou využívat vybavení v učebně pro výuku jazyků a IVT, 
vybavení učebny dílen a pracovních činností i učebny 
přírodovědných předmětů a to pro rozšíření činnosti některých ze 
zájmových kroužků, které jsou v DDM otevřeny. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor zkvalitnění výuky – ZŠ a G Vodňany 
investiční akce - Město Vodňany  

Spolupráce Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany 
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany 
Základní škola Vodňany, nám. 5. května 104/II 
Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Vodňany 
DDM Strakonice, pracoviště Vodňany 

Předpokládané náklady    neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT    
Navazující investice   
Předpokládané náklady   52 000 000 Kč 
Předpokládané fin. zdroje MMR 
Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

7.2.7 Kvalitní základní vzdělávání  
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
34 VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ZKVALITNĚNÍ 
VÝUKY 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany  

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na zajištění vhodného vybavení základních 
škol, které je podmínkou pro zkvalitňování vzdělávání a i pro 
zapojení dětí se SVP do vzdělávacího procesu. Základní školy v ORP 
Vodňany pravidelně investují do vybavení tříd a ostatních prostor  
a do nákupu nových didaktických pomůcek. Ve školním roce 
2017/2018 budou školy hledat možnosti pro:   
- vybavení kmenových tříd,      
- vybavení polytechnických učeben (fyzika, chemie, přírodopis, 

dílny, kuchyňka) a jazykových učeben,     
- vybavení počítačových učeben, vybavení mobilních počítačových 

učeben,  
- vybavení knihoven, tělocvičen, uměleckých učeben,   
- vybavení školních jídelen, družin, klubů,   
- modernizaci software pro ICT techniku,   
- připojení k internetu ve třídách, ve škole a ve školských zařízeních    
- pořízení interaktivních tabulí a audiovizuální techniky (televize, 

projektory),  
- vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky 

se SVP,   
- nákup kompenzačních/speciálních pomůcek  pro žáky se SVP,  
- nákup nových didaktických pomůcek, 
- vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy (např. 
čtenářské koutky, prostor pro sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj 
jednotlivých gramotností apod.    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   3 000 000 Kč  
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce   
Navazující investice  ne 
Indikátor počet vybavených škol 
Měrná jednotka školy 
Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

35 DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM 
NEÚSPĚCHEM 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem 
prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být také využita 
pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, 
kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět 
samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů 
daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních 
předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita bude 
realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním 
neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou 
osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování 
(nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být 
i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí 
pedagogické pracovníky). Při identifikaci žáků ohrožených školním 
neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:  
- nízká motivace ke vzdělávání, 
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost, 
- nedůslednost ve školní přípravě, 
- kázeňské přestupky, 
- nedůsledné rodičovské vedení, 
-  sociokulturně znevýhodněné prostředí.  
Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel 
školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém 
období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné 
vycházet z informací získaných při zápisu. Doučování bude probíhat 
v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po 
sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom 
týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat 
doučování dvakrát. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018  

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   137 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy  

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
36 VYTVÁŘENÍ PODNĚTNÉHO PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ 
GRAMOTNOSTÍ  

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků  v polytechnickém vzdělávání  
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita školy  

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytváření podnětného prostředí pro rozvoj 
gramotností, tj. prostředí, ve kterém se žákům dobře učí z hlediska 
prostorového, materiálního, ale i sociálně komunikativního. Jedná se 
například o komplexní vybavení prostor a nákup pomůcek 
rozvíjejících klíčové kompetence a dovednosti všech žáků včetně 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
V rámci této aktivity bude podpořeno: 
Čtenářská gramotnost  
- nákup beletrie a další literatury, 
- nákup technologií a pomůcek (čtečky, tablety, audiovizuální 
technika, knihy různé obtížnosti a délky textu a odlišných žánrů, 
časopisy, slovníky, slabikáře, karty se slovy, starší, skládačky 
z písmen nebo číslic, stolní hry (např. Scrabble), písmenková puzzle, 
písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír), prostor na 
relaxaci a prohlížení knížek, nahrávky s pohádkami, audio knihy, 
tabule s magnety, atd.), 
- čtenářské nástěnky s nabídkou knih, výstavy knih ve třídách, 
dovybavení pomůckami potřebnými pro rozvoj matematických 
dovedností.  
Matematika a polytechnika  
- nákup pomůcek - pracovní sešity a učebnice matematiky, 
encyklopedie, papíry, psací potřeby, čtverečkovaný a milimetrový 
papír, počítadla, kružítka, pravítka, krejčovský metr, provázek, 
špejle, přírodniny na počítání (fazole, kamínky…), drobné mince, 
různobarevné geometrické tvary, číslice, pexesa, domina, puzzle, 
skládačky, hlavolamy a rébusy, křížovky (osmisměrky, labyrinty...), 
mozaiky, korálky různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, 
barevné magnety s kovovou tabulkou, magnetické tabulky, 
stavebnice (Lego, Seva, Seko, Cheva, Merkur), společenské hry 
(člověče nezlob se, logik, šachy, mlýn, dáma, kameny, černý 
Petr atd.). 
Digitální kompetence  
– vhodné digitální technologie (PC, tablety, interaktivní tabule, 
projektory atd.), 
- učitelé (nejen informatiky) budou vzděláni v užití a výuce 
informačních a digitálních technologií, 
- dostatečné vybavení vhodným hardwarem i softwarem 
- žákům bude přístupná ICT učebna s dozorem i mimo vyučování 
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Cizí jazyky  
- používání moderních výukových metod a používání (nejen) 
moderních technologií, které jsou a budou k dispozici (např. 
knihovna, pracovní sešity, knihy, software pro interaktivní výuku, 
projektory, počítače, notebooky, reproduktory, sluchátka atd.), 
- aplikace metody CLIL do výuky. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   3 000 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ZŠ a G Vodňany - Pavilon ZŠ pro jazykovou, polytechnickou  
a přírodovědnou výuku 

Předpokládané náklady   52 000 000  Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka škola 

Hodnota indikátoru 3 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

37 PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ – ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ 
PEDAGOG 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – 
školního speciálního pedagoga základním školám, které do kolektivu 
začleňují žáky s potřebou podpůrných opatření. Zajištění podpory 
vyrovnává šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka 
základní školy.  
Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby (SVP) 
žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci 
žáků se SVP. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu 
pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro 
každého žáka s potřebou podpůrných opatření.  
Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění 
kvalifikačních předpokladů v souladu se Zákonem o pedagogických 
pracovnících č. 563/2004 Sb. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis 
jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných 
potřeb žáka.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 (již realizují od září 2016) 

Realizátor ZŠ a G Vodňany 

Spolupráce   
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Předpokládané náklady   337  000 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet škol realizujících aktivitu personální podpory – školní speciální 
pedagog   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 

 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

38 CLIL VE VÝUCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Metoda CLIL propojuje cizí jazyk s jiným vzdělávacím oborem  
a přispívá ke zvyšování jazykových kompetencí žáků. Záměrem je 
vyučovat vybraný předmět nebo předměty nebo jejich části 
prostřednictvím cizího jazyka.  
Cílem této aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků 
nejazykářů a zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při 
výuce nejazykových předmětů. Zároveň posílí spolupráci mezi 
pedagogy uvnitř školy.  
Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své 2 kolegy minimálně 25 
výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. 
Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech  
a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor ve 
spolupráci s každým zapojeným pedagogem-nejazykářem připraví 
pět CLIL minilekcí, které budou v průběhu trvání aktivity 
realizovány pedagogy-nejazykáři v jím vedeném vzdělávacím oboru. 
Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom 
vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům 
vzdělávání na úrovni žáka.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany 

Spolupráce   

Předpokládané náklady   27 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
39 NOVÉ METODY VE VÝUCE ZAMĚŘENÉ NA 
ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je prohloubení profesní kompetence 
pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce 
pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti 
v konkrétní oblasti forem a metod práce (pedagog-expert) s dalšími 
dvěma kolegy (pedagog-začátečník) tzv. „peer coaching“. 
Pedagog-expert připraví a zrealizuje pro pedagogy-začátečníky 
minimálně 5 hodin po 60 minutách vzdělávacích setkání 
z konkrétního předem zvoleného oboru. Cílem setkání je seznámení 
se s novou formou či metodou, případně získání větší jistoty v jejím 
používání a následná příprava na zavedení metody do přímé výuky 
realizované pedagogem-začátečníkem. Pedagog-expert ve spolupráci 
s každým zapojeným pedagogem-začátečníkem připraví jednu 
minilekci, která bude pedagogem-začátečníkem realizována během 
přímé výuky v jím vedeném vzdělávacím oboru. Následně provedou 
reflexi vzhledem k činnostem pedagoga a také k procesům  
a výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.  
Jeden cyklus obsahuje celkem 6 hodin vzdělávání každého 
pedagoga-začátečníka a skládá se z 5 hodin výukových lekcí nové 
metody a z jedné hodiny přípravy a reflexe minilekce.  

Termín realizace  Školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   6 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

40 ČTENÁŘSKÉ KLUBY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Čtenářský klub pro žáky základní školy má formu volnočasové 
mimoškolní aktivity a vede ke zvýšené čtenářské gramotnosti žáků. 
Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků. Čtenářský klub je možno zřídit pro 
nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je 
zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Činnost čtenářského klubu vyžaduje důkladnou přípravu vedoucího 
klubu před konáním každého jednotlivého setkání. Zároveň je pro 
kvalitní realizaci nutná i následná reflexe, protože se v činnosti 
kroužku jedná zpravidla o aktivizační a komplexní metody 
vzdělávání, které dosud vedoucí kroužku mohl uplatňovat méně často 
právě z důvodu větší náročnosti na přípravu a realizaci. Je třeba 
respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, jako je např. 
rozdílná úroveň techniky čtení, jejich věk a různé zájmy. Vedoucí v 
rámci kroužku každého žáka nejen pozoruje a pravidelně 
vyhodnocuje, ale především pro žáka připravuje a nabízí takové 
aktivity a činnosti, které mu umožní naučit se něco nového, a tak 
povedou k jeho rozvoji. Zároveň je třeba naplánovat aktivity tak, aby 
byly pro žáky přínosné, motivující a pestré. Klub je vybaven 
vhodnými dětskými knihami např. z oblasti beletrie, populárně 
naučné knihy, encyklopedie. Knihy by měly být různorodé, tak, aby 
jejich obsah a forma odpovídaly rozdílným zájmům svých čtenářů 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   35 000 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

41 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je rozvoj a posílení dovedností žáků v českém jazyce 
včetně žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- vzdělávací aktivity pro žáky s ohledem na jejich potřeby (např. 
čtenářské dílny, dílny tvůrčího psaní , workshopy atd.), 
- autorské čtení, autorské psaní, besedy s autory knih, dramatická 
výchova (divadelní představení pro spolužáky) atd., 
- doplnění a rozšíření knižního fondu, 
- vytváření materiálů a společné databáze materiálů ke čtenářské 
gramotnosti, 
- sdílení zkušeností mezi pedagogy v rámci školy, 
- sdílení dobré praxe mezi základními školami navzájem, 
- DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti, 
- hledání prostorů pro knihovnu a studovnu, 
- hledání možností personálního zabezpečení školní knihovny včetně 
finančních prostředků.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
42 ONLINE APLIKACE VČELKA 

Vazba na cíl 2.2. Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
v základních školách ORP Vodňany. Aktivita by měla podpořit 
rozvoj čtenářské gramotnosti včetně žáků nadaných a žáků se 
speciálně vzdělávacími potřebami. 
Online aplikace Včelka umožňuje učiteli zatraktivnit procvičování 
čtení. Včelka pokrývá obrovskou škálu cvičení pro celý první stupeň 
ZŠ, nabízí přes 80 zábavných interaktivních cvičení určených pro 
trénink čtení jak při skupinové práci na projektoru nebo interaktivní 
tabuli tak pro samostatnou práci dětí na hodinách náprav nebo při 
inkluzivní výuce. Významnou součástí aplikace je i diagnostika 
čtenářských dovedností. Veškerá aktivita a výsledky žáků ve Včelce 
se ukládají a jsou přístupné rodiči a dle potřeby i dalším odborníkům 
(učiteli, speciálnímu pedagogovi) tak, aby všichni společně mohli 
efektivně sledovat rozvoj dovedností dítěte a plánovat další kroky. 
Aktivita podporuje:  

- všechny žáky na 1. stupni ZŠ v ORP Vodňany v rozvoji 
čtenářské gramotnosti, 

- propojení učitele, rodiče i speciálního pedagoga, 
- inkluzivní vzdělávání, 
- sdílení zkušeností mezi pedagogy v rámci sborovny, 
- sdílení zkušeností mezi základními školami. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   23 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
43 KLUBY ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO 
ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro 
žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji 
klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale  
i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané 
znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné 
složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků  
i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit 
pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je 
zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Každý klub vyžaduje ze strany vedoucích pečlivou přípravu. Je třeba 
respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, rozdílnou úroveň 
matematické gramotnosti, jejich věk a různé zájmy. Vedoucí v rámci 
klubu každého žáka nejen pozoruje a pravidelně vyhodnocuje, ale 
především vytváří žákovi aktivity a činnosti, které vedou k jeho 
rozvoji. Zároveň plánuje aktivity tak, aby byly pro žáky přínosné, 
motivující a pestré. Zaměřovat se mohou např. na rozvoj vrozené 
logiky, verbálních schopností, matematických schopností, plošnou  
a prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, funkční gramotnost, 
praktickou inteligenci, vnímání, postřeh apod. 
Součástí této aktivity je vytvoření příjemného, motivujícího  
a tvůrčího prostředí klubového prostoru např. vhodným nábytkem, 
učebními pomůckami jako jsou např. logické a strategické deskové 
hry, sbírky logických úloh, hádanky, rébusy, hlavolamy, detektivní 
hry, karetní hry, jazykové a vědomostní a společenské hry. V klubu 
je možné začít s podporou informatického myšlení. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce   

Předpokládané náklady   35 000 Kč   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet škol realizujících kluby 

Měrná jednotka školy  

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
44 ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro rozvoj matematické 
gramotnosti v základních školách ORP Vodňany. Aktivita by měla 
podpořit rozvoj dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti 
včetně žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 V rámci aktivity budou podpořeny například:  
- příprava žáků na soutěže, podpora účasti žáků na soutěžích, 
- podpora kroužků zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti, 
- nákup a obnova pomůcek potřebných pro rozvoj matematických 
dovedností např. dřevěné kostky, geometrická tělesa, jejich pláště, 
plnící tělesa, řady čísel, číselné osy, magnetické tabulky s číslicemi, 
matematické a logické hry aj.  
- podpora vzdělávání pedagogů v nových metodách práce, 
- podpora individuální výuky (tandemová, dělení do skupin), 
- sdílení dobré praxe mezi základními školami,  
- sdílení dobré praxe mezi pedagogy jedné školy atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených  škol  

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
45 ROZVOJ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM 
VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj polytechniky 
ve všech základních školách ORP Vodňany. Aktivita podpoří rozvoj 
dovedností žáků v oblasti polytechnické výchovy včetně žáků 
nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Polytechnická výchova vede k rozvoji celé řady pracovních 
schopností a dovedností. Podporuje tvořivost, iniciativu a 
experimentování přes konkrétní praktickou činnost, schopnost práce 
podle pracovního návodu, spojené představivosti a manuální 
zručnosti, logické myšlení a uvažování v kontextu, rozvoj vztahu 
k technice.  
V rámci této aktivity bude podpořeno například:  
- vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních 
schopností a dovedností, 
- vybavení nebo obnova vybavení technických dílen základních škol 
učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním 
nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním 
materiálem atd.), 
- zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků,  
- vzdělávání žáků např. v science centrech a to formou úhrady 
dopravy, vstupného aj. do science center, 
- podpora kroužků se zaměřením na rozvoj polytechnického 
vzdělávání (personální, materiálová, finanční), 
- podpora žáků v rozvoji k samostatnosti, jemné motoriky a manuální 
zručnosti a v neposlední řadě k regeneraci duševních sil  
a psychickému odpočinku. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany  

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ZŠ a G Vodňany - Pavilon ZŠ pro jazykovou, polytechnickou a 
přírodovědnou výuku 

Předpokládané náklady   52 000 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
46 ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI A 
INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ  

Vazba na cíl Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Vazba na opatření 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je udržet, prohlubovat a rozvíjet digitální 
kompetence žáků v základních školách v ORP Vodňany včetně žáků 
nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato 
aktivita je zaměřena nejen na kvalitní vybavení školy digitálními 
technologiemi, ale také na podporu pedagogických pracovníků, 
protože kvalitní vybavení školy automaticky nezaručuje inovativní 
výuku či častější využívání digitálních technologií. Záleží také na 
podmínkách, jaké jsou pro pedagogické pracovníky ve školách 
vytvořeny.  
Žáci by měli rozumět základům programování a měli by umět 
využívat digitální technologie pro své aktivity, naučit se počítač 
smysluplně využívat. Díky široké nabídce robotických stavebnic a 
chytrých robotů nemusí rozvíjení informatických dovedností probíhat 
jen před počítačem a lze jej zařazovat již od mateřské školy.  
V rámci této aktivity bude podpořeno například:  
- nákup, pravidelná obnova a sjednocení digitálních technologií ve 
školách, 
- nákup robotických stavebnic, 
- podpora kroužků robotiky,  
- příprava žáků na soutěže, účast na soutěžích (např. Bobřík 
informatiky atd.), 
- DVPP,  
- sdílení zkušeností mezi pedagogy navzájem v rámci sborovny, 
- sdílení zkušeností mezi základními školami atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj  

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy  

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

47 ROZVOJ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ PRO AKTIVNÍ 
POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvoření podmínek pro posílení a udržování 
jazykových kompetencí pedagogických pracovníků a žáků 
základních škol včetně žáků nadaných a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- DVPP  (např. jazykové kurzy pro pedagogické pracovníky škol na 
rozvoj jazykových dovedností, metodické semináře na rozvoj 
jazykových a metodických dovedností, letní jazykové školy – 
prázdninová soustředění), 
- vzájemné setkávání a výměna zkušeností pedagogických 
pracovníků, 
- výjezdy do zahraničí, zahraniční stáže pedagogů, 
- zapojení rodilých mluvčí do výuky (personální podpora – rodilý 
mluvčí), 
- moderní a efektivní metody a formy výuky,   
- výměnné pobyty žáků,  
- příprava žáků na soutěže, podpora účasti žáků v soutěžích, 
- podpora mezinárodní spolupráce mezi školami atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ZŠ a G Vodňany - Pavilon ZŠ pro jazykovou, polytechnickou a 
přírodovědnou výuku 

Předpokládané náklady   52 000 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

48 ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO PROJEKTU 
EDISON 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí  
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je umožnit školám v ORP Vodňany zapojení do 
projektu Edison.  
Skupina několika vysokoškolských studentů z různých zemí světa 
přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné základní 
škole. Praktikanti jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si 
připravují prezentace o své zemi (zvyky, tradice, ...), vedou diskuze 
se žáky na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit 
sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. 
Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, učí 
žáky toleranci a porozumění při společném soužití s různými 
kulturami a národy. Přispívá k omezení předsudků a stereotypů. 
Současné s tím nenásilnou formou žáci při setkání prohlubují své 
jazykové kompetence.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

49 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ 
ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2. Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpořit rozvoj sociálních a občanských 
kompetencí všech žáků v základních školách včetně žáků nadaných  
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které směřují 
k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Žáci se 
učí pracovat ve skupinách, respektovat dohodnutá pravidla. Žáci 
sami nebo ve spolupráci se svými pedagogy organizují různé aktivity 
(maškarní ples, školní časopis, jarmark, zábavné programy pro 
mladší spolužáky jako např. Mikulášská nadílka, Den dětí atd. ). Žáci 
organizují charitativní akce např. Stonožka. Ve školách fungují 
školní parlamenty. Aktivita zahrnuje: 
- podporu školních parlamentů,       
- besedy, přednášky, workshopy, exkurze, 
- programy primární prevence, 
- aktivity, které snižují rizikové chování žáků, 
- rozvoj sociálních dovedností, odpovědnosti za své chování,  
- posilování komunikačních dovedností, schopnost řešit problémy, 
konflikty, neúspěchy, kritiku, adekvátní reakce na stres, protistresový 
program,  
- vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě, škole, podpora 
zdravého životního stylu,  
- vytváření příjemného školního prostředí, ochrana zdraví (relaxační 
aktivity, přátelská atmosféra, vzájemná důvěra a tolerance apod.)  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj, město Vodňany 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 50 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Zdravý životní styl  

Typ aktivity Aktivity škol 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita podporuje zkvalitnění stravování žáků základních škol  
a rozšíření pohybových aktivit v době vyučování i mimo ní. Zdravý 
životní styl ve školách podporuje vytváření důležitých návyků, které 
si žáci osvojují a přenáší do svého dalšího života. 
Zdravé stravování – dodržování spotřebního koše, zapojení do akcí 
Zdravá jídelna, Zdravé svačiny ve školní jídelně, Školní mléko, 
Zdravé zoubky, Týden zdravé výživy, Zdravá 5ka. Zajištění 
kvalitních dodavatelů potravin, využívání regionálních potravin, 
podpora zvyšování podílu ovoce při stravování žáků, zavádění 
nových jídel, výuka zdravého vaření ve školních kuchyňkách. 
Udržení a rozšíření pohybových aktivit – sportovní soutěže, 
sportovní dny, turnaje, sportovní kroužky, školy v přírodě, plavecké 
výcviky, saunování, veřejné bruslení. 
Na aktivitu navazuje potřeba vylepšování materiálně technického 
zázemí (hřiště, herní prvky, sportovní pomůcky, dresy, pítka čisté 
vody, sprchy).    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce    

Předpokládané náklady    neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice  ne 
Indikátor počet akcí podporujících zdravý životní styl  

Měrná jednotka akce 

Hodnota indikátoru 10 
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7.2.8 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti základního vzdělávání 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
51 METODICKÁ PODPORA, DVPP A DOKUMENTACE K 
INKLUZI 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je zajištění vnější metodické podpory v oblasti 
společného vzdělávání (využití systému metodické podpory školám  
a školským zařízením, dostupnost metodických materiálů pro 
pedagogické pracovníky) a rozvoj místní spolupráce podporující 
společné vzdělávání (výměna informací, vytvoření metodických 
doporučení na základě příkladů dobré praxe, společná příprava 
projektů atd.). 
Bude probíhat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
prostřednictvím seminářů určených pro více škol. Tématem 
společných vzdělávacích seminářů bude např. legislativní rámec pro 
společné vzdělávání, organizace vzdělávání při poskytování 
podpůrného opatření, spolupráce rodiny a školy, spolupráce se 
školským poradenským zařízením atd.  
Součástí aktivity je spolupráce v oblasti přípravy, aktualizace  
a vyplňování dokumentace ke společnému vzdělávání (vnitřní 
směrnice, školní matrika, plány pedagogické podpory, individuální 
vzdělávací plány,  žádosti atd.). 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce MŠMT, instituce, odborníci na proinkluzivní vzdělávání, organizace 
NZV   

Předpokládané náklady   300 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT   

Navazující investice ne 
Indikátor počet škol spolupracujících v oblasti společného vzdělávání    

Měrná jednotka počet škol   

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
52 PLNĚ FUNGUJÍCÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ  
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je, aby na každé škole bylo školní poradenské 
pracoviště (ŠPP) fungující podle konkrétních potřeb školy. 
Podmínkou plně fungujících ŠPP je dostupnost odborníků a finanční 
zdroje na jejich zaplacení.   
ŠPP poskytují poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich 
zákonné zástupce a pedagogy.  
Aktivita podporuje spolupráci škol v oblasti rozvoje školních 
poradenských pracovišť, případně spolupráci s dalšími subjekty, 
podporujícími inkluzivní vzdělávání. Možnosti spolupráce: 
- výměna informací a zkušeností, 
- sdílení odborníků (např. jeden psycholog pro více škol), 
- spolupráce při tvorbě metodik, organizačních postupů a plánů, 
- vytvoření sborníku příkladů dobré praxe.   

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce organizace NZV, firmy a instituce, odborníci na proinkluzivní 
vzdělávání  

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje školy, Jihočeský kraj, MŠMT   

Navazující investice   
Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy   

Hodnota indikátoru 3   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

53 SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Vazba na cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je efektivní spolupráce mezi ZŠ v ORP Vodňany 
a školskými poradenskými pracovišti, posílení pozitivních vztahů 
mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence  
a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Školské poradenské pracoviště poskytuje kvalitní poradenské  
a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům  
a pedagogům.  Cílem aktivity je také zvýšit dostupnost poradenských 
služeb pro děti a žáky s potřebou podpůrných opatření a jejich 
zákonné zástupce v ORP Vodňany. Nejbližší pracoviště PPP se 
nachází ve Strakonicích, Písku, Prachaticích. Pro rodiče a samotné 
děti a žáky s potřebou podpůrných opatření je návštěva těchto 
zařízení komplikovaná ať již vzhledem k dopravní obslužnosti či 
finančním nákladům. 
Aktivita podporuje: 
- zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
a žáky mimořádně nadané, metodická pomoc a příprava podmínek 
pro úspěšnou integraci těchto dětí,  
- prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými 
zástupci,  
- prohloubení spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, 
- efektivní poskytování metodické podpory učitelům při naplňování 
závěrů a doporučení školských poradenských zařízení,  
- kvalitní metodickou podporu pedagogickým pracovníkům školy,  
- účinnou prevenci sociálně patologických jevů u žáků základních 
škol (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.), 
- zajišťování včasné intervence u nevhodných projevů chování  
a třídních kolektivů a dále také zajišťování průběžné a dlouhodobé 
péče o neprospívající žáky. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany  

Spolupráce PPP, SPC, SVP, Prevent 99 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj MPSV 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 

 
 



86 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
54 UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI SPECIÁLNÍ ŠKOLY VE 
VODŇANECH    
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je dostupné speciální školství v ORP Vodňany, které 
je chápáno jako nedílná součást školské vzdělávací soustavy. 
Zachování speciální školy ve Vodňanech je důležité i z pohledu 
obtížnějších dopravních možností zdravotně postižených žáků.  
V rámci této aktivity budou podpořeny akce směřující k veřejnosti 
například:  
- Dny otevřených dveří ve speciální škole, 
- akce pro rodiče, 
- společné akce s ostatními základními školami atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZS Vodňany, nám. 5 května 

Spolupráce ZŠ a MŠ v ORP Vodňany    

Předpokládané náklady   neurčeno   

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, MŠMT,  Jihočeský kraj  

Navazující investice  - 
Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy   

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
55 PODPORA ROZVOJE TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ 
VČETNĚ ŽÁKŮ SE SVP 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Základní školy se zaměří na rozvoj proinkluzivních aktivit 
odpovídajících potřebám jejich nadaných žáků. Při nastavování 
podmínek a příležitostí ve vzdělávání pro talentované žáky budou 
vzájemně spolupracovat s dalšími školami a sdílet informace  
a zkušenosti (tvorba a zařazení specifických vzdělávacích modulů, 
vytváření IVP pro nadané žáky, kurzy pro pedagogy v oblasti nadaný 
žák, využití odborníků pro pomoc se zaváděním inkluzivního 
přístupu, vytváření sborníku příkladů dobré praxe, soutěže pro 
nadané žáky atd.). Do realizace aktivity budou zapojeny i organizace 
NZV a další subjekty. 
V rámci této aktivity budou podporovány: 
- skupinové projekty žáků podporující individualitu každého žáka, 
podpora týmové spolupráce,  
- specializované kroužky a společné dílny,  
- práce motivačních skupin žáků,   
- příprava žáků na tematické soutěže žáků a akce,  
- volnočasové aktivity žáků přispívající k rozvoji nadaných žáků          
a začleňování žáků se sociálním znevýhodněním,  
- aktivity školy vnímající rozdíly mezi žáky, inspirující k učení,  
- didaktické hry, besedy, myšlenkové mapy, workshopy a další 
netradiční formy přispívající k rozmanitosti forem výuky atd.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce organizace NZV, firmy a instituce, odborníci na proinkluzivní 
vzdělávání  

Předpokládané náklady   400 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje školy, Jihočeský kraj, MŠMT   

Navazující investice  - 
Indikátor počet škol podporujících nadané žáky   

Měrná jednotka školy   

Hodnota indikátoru 2   
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
56 BADATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků 
Rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání   
Kariérové poradenství v základních školách 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Zapojení základních škol do systému podpory badatelsky orientované 
výchovy, výuky a vzdělávání, který je zaměřen na zvýšení 
kompetencí žáků pro trh práce.  
Vytvoření podmínek pro rozvoj badatelského vyučování je v 
Krajském akčním  plánu  rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji  
zařazeno mezi cíle s nejvyšší důležitostí. Dílčí cíl A.8.3 je zaměřen 
na „Vytvoření podmínek pro systematickou realizaci aktivit 
badatelských forem výchovy, vyučování a vzdělávání, zvyšujících 
kompetence žáků pro trh práce (zacíleno na propojení MŠ, ZŠ, SŠ, 
VŠ)“. V rámci navrženého krajského projektu Badatelské vzdělávání 
a vyučování (nebo jiného obdobného projektu) má alespoň 20 škol 
z Jihočeského kraje realizovat aktivity badatelských forem výchovy  
a vzdělávání, jako např. kroužky, tematické kempy, školní projekty  
a soutěže.  
Projekt tak podporuje řešení dlouhodobých nedostatků provazby trhu 
práce se vzdělávacím systémem (především technicky orientovaným, 
ale i humanitním či uměleckým), potíží prostupnosti vzdělávacího 
systému z pohledu jednotlivce, současné nedostatečné motivace 
žáků/učňů/studentů z hlediska přípravy na vstup na trh práce  
a chybějící možnosti zvýšení podílu praktické výuky.  
Cílem aktivity je, aby minimálně jedna ze základních škol z ORP 
Vodňany byla formou spolupráce zapojena do projektu Badatelské 
vzdělávání a vyučování.     

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce střední školy, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský kraj, 
mateřské školy, organizace NZV, firmy a instituce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT,  Jihočeský kraj  

Navazující investice ne 
Indikátor počet škol zapojených do badatelského vzdělávání 

Měrná jednotka školy   

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

57 POLYTECHNIKA OD ZŠ DO PRACOVNÍHO PROCESU 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání   
Kariérové poradenství v základních školách 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na zvýšení motivace žáků ke studiu technických 
oborů na základě zkvalitnění polytechnického vzdělávání.  
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji obsahuje 
dílčí cíl A.4.1: „Inovace polytechnické výuky, propojení MŠ, ZŠ, SŠ 
a pracovního trhu. Motivace žáků pro studium technických učebních 
a studijních oborů“. Na plnění tohoto cíle bude zaměřen návrh 
krajského projektu Polytechnika od ZŠ přes SŠ do pracovního 
procesu (nebo jiného obdobného projektu). Žáci základních škol 
mohou být zapojeni v aktivitách: 
A.4.1.2 Podpora zájmu žáků ZŠ a SŠ o technické obory formou práce 
nad rámec výuky (nepovinné předměty, volnočasové aktivity),  
A.4.1.3 Zajištění zvýšení povědomí veřejnosti o technickém 
vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů (soutěže, výstavy, dny 
otevřených dveří, projektové dny),  
A.4.1.5 Spolupodílení se zaměstnavatelů na praktické výuce žáků 
(exkurze, odborný výcvik, přednášky odborníků z praxe),  
A.4.1.6 Zajištění odborných exkurzí žáků ve firmách, přednášky 
odborníků z praxe,  
A.4.1.7 Podpora kompetencí pedagogů prostřednictvím odborného 
vzdělávání (stáže ve firmách, zahraniční odborné/jazykové 
vzdělávání).  
Spolupráce ZŠ se SŠ zaměřená na zvýšení zájmu o technické učební 
obory bude zahrnovat návštěvy žáků ZŠ na středních školách, při 
kterých budou představeny jednotlivé obory středního vzdělání s 
výučním listem (E, H) a s maturitní zkouškou s posílenou praxí (L).    
V rámci krajského projektu má být podpořeno 6 000 žáků ZŠ (30 
škol). Cílem aktivity je, aby v projektu byla formou spolupráce 
zapojena minimálně jedna ZŠ z ORP Vodňany    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce střední školy, Jihočeský kraj, mateřské školy, organizace NZV, firmy 
a instituce  

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj  

Navazující investice ne 
Indikátor počet podpořených žáků z ORP Vodňany  

Měrná jednotka žáci 

Hodnota indikátoru 200 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 

 

 
58 ROZVOJ PODNIKAVOSTI A INICIATIVY ŽÁKŮ 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  

Vazba na opatření Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce   

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na rozvoj „podnikatelských“ dovedností žáků 
(tvořivost, schopnost plánovat a řídit projekty, nést rizika, 
spolupracovat - práce ve skupinách, společně rozhodovat, vzájemně 
sdílet odpovědnost za vytvořené výstupy atd.).  
Cílem aktivity je podnítit účast škol na projektech zaměřených na 
podnikání. Aktivita by měla podpořit všechny žáky včetně žáků 
nadaných a žáků se speciálním vzdělávacími potřebami. 
V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- rozvoj a podpora zakládání tzv fiktivních firem, školních 
minipodniků, sociálních projektů (např. charitativní projekty – 
Stonožkové hnutí aj.)  ve spolupráci se ŠS, Jihočeskou hospodářskou 
komorou, firmami, organizacemi atd., 
- rozvoj a podpora zakládání kroužků podnikavosti a kreativity v ZŠ,  
- realizování projektových dnů podnikatelského vyučování ve 
školách, 
- DVPP v oblasti výchovy k podnikavosti a inovativnosti, 
- sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ a SŠ, 
- udržení a pokračování projektů, které ve škole již probíhají 
(vánoční trhy, velikonoční trhy, farmářské trhy atd.)   
Ve školním roce 2017/2018 bude probíhat hledání vhodných partnerů 
(SŠ, NZV, JHK atd.) pro spolupráci, například v návaznosti na 
krajský akční plán. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany, ZŠ Bavorov 

Spolupráce ŠS, Jihočeská hospodářská komora, firmy, organizace atd. 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

59 ROZVOJ KULTURNÍHO  POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ 
ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpořit rozvoj kulturního povědomí  
a vyjádření všech žáků v základních školách včetně žáků nadaných  
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou vedeni 
k tomu, že své myšlenky, zážitky, emoce mohou vyjádřit různými 
tvůrčími formami jako je hudba, divadlo, literatura, výtvarné umění. 
Žáci mají povědomí o místním, národním a evropském kulturním 
dědictví a o jeho postavení ve světě. Mají základní znalost 
významných kulturních děl. Učí se chápat a respektovat kulturní a 
jazykovou rozmanitost v Evropě a v dalších oblastech světa, vnímají 
krásno okolo nás. Důležitou roli zde hraje také estetická výchova.  
V rámci této aktivity budou podpořeny například:  
- spolupráce škol s kulturními středisky, muzei, galeriemi, 
knihovnami (návštěvy divadelních představení, výstav, koncertů, 
besed, přednášek, kina atd.), 
- zapojování žáků do příprav akcí jako jsou besídky, výstavy 
výtvarných prací, výtvarné, recitační a pěvecké soutěže atd., 
- kroužky zaměřené na rozvoj tvořivosti žáků, 
- spolupráce se ZUŠ, 
- mezikulturní vzdělávání (například svátky a zvyky z cizích zemí) – 
spolupráce se školami z jiných států atd.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce školy, kulturní organizace, obce 

Předpokládané náklady   neurčeno  

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

60 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Kariérové poradenství v základních školách 

Typ aktivity Aktivita školy 
Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je zajištění komplexních služeb kariérového 
poradenství pro žáky základních škol a to jak zajištěním personální 
podpory tj. např. pozice kariérového poradce, tak udržením stávající 
spolupráce s institucemi zabývajícími se kariérovým poradenstvím 
(PPP, ÚP), případně rozšíření o další instituce (centrum kariérového 
poradenství NÚV, Informační centra pro mládež, Evropská kontaktní 
skupina atd.). 
 Vzhledem k rozsahu kariérového poradenství ve školách by měl 
kariérové poradenství řešit tým pedagogů, který by měl mít svého 
koordinátora – kariérového poradce.  
Součástí kariérového poradenství ve školách je i spolupráce 
s pedagogicko-psychologickou poradnou, kde kariérové poradenství 
provádějí školní psychologové, kteří na základě provedených testů 
vypracují profil žáka, který odpovídá jeho nadání, preferencím, 
povahovým vlastnostem a doporučí mu vhodnou budoucí profesi.  
Dále školy spolupracují v rámci kariérového poradenství s Úřady 
práce. Zde jsou zřízena Informační a poradenská střediska při 
úřadech práce, která poskytují aktuální informace: 
-  o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR, 
- o oborech vzdělání, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení,  
- o nárocích jednotlivých profesí,  
- o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi,  
- o situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR, 
- o podmínkách a možnostech rekvalifikace. 
IPS provádí a organizuje:  
- individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol 
zaměřené na volbu povolání, 
- prezentační výstavy škol. 
V rámci této aktivity bude podpořeno například:  
- personální podpora – kariérový poradce, 
- DVPP v oblasti kariérového poradenství, 
- sdílení dobré praxe mezi školami, 
- aktivity spolupráce s podniky, firmami, 
- aktivity spolupráce se středními školami (Dny otevřených dveří  aj. 
- aktivity spolupráce s Úřadem práce, PPP a dalšími institucemi 
poskytujícími poradenství (NÚV, Informační centra pro mládež, 
Evropská kontaktní skupina atd.), 
- workshopy pro žáky, rodiče, zástupce ÚP, PPP atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany  
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Spolupráce SŠ, úřady práce, PPP,  firmy atd. 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol   

Měrná jednotka školy  

Hodnota indikátoru 2 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

61 SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ Z  RŮZNÝCH 
ZÁKLADNÍCH  ŠKOL   

Vazba na cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Vedení školy spolu s pedagogickými pracovníky vyberou oblast, ve 
které chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a na základě toho 
vyberou hostitelskou školu a tu osloví se žádostí o spolupráci. 
Spolupráce spočívá v přípravě návštěv, v návštěvách hostitelské 
školy, společné reflexi a doporučení pro další práci. Pedagogický 
pracovník z vysílající školy zajistí předání získaných poznatků svým 
dalším kolegům. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe. 
Dalšími způsoby sdílení zkušeností pedagogů je účast na 
workshopech aj.  
Pedagogové mají možnost ukázat kolegům vlastní praktiky  
a postupy, které využívají ve své pedagogické praxi. Mají možnost 
požádat o názor či radu ostatní, nebo je naopak mohou inspirovat ke 
změně. Cílem setkání by mělo být sdílení zkušeností a příkladů dobré 
praxe mezi školami a jejich pedagogy. Součástí aktivity jsou i 
ukázkové hodiny. Cílem je představit osvědčenou metodu, zajímavou 
pomůcku, software atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany  

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, zřizovatel 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

62 ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM 
MÍSTNÍCH KNIHOVEN 

Vazba na cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpora rozvoje základních gramotností 
prostřednictvím místních knihoven.  
Udržení a rozvoj programů pro žáky v Městské knihovně Vodňany:  
- žáci 1. třídy během školního roku 2x navštíví knihovnu, v červnu 

pasování na čtenáře, 
- vyšší ročníky – tématické programy, práce s knihou a internetem,  
- tvůrčí dílny – jak vzniká kniha, 
- přednášky, besedy se spisovateli, 
- Zeyerovy Vodňany – setkání jihočeských spisovatelů, besedy se 

žáky ve školách, setkání v městské galerii. 
Udržení a rozvoj programů pro žáky v Městské knihovně Bavorov:  
- lekce informační výchovy – program navazuje na lekce pro 

předškoláky, starší děti (žáci základních škol) se učí znát rozdíly 
mezi beletrií a naučnou literaturou, pracují s katalogy, databázemi,  

- besedy – téma dle učitelů – rozdíl mezi literárními žánry atp., 
- exkurze – spojeno s výstavami v knihovně, podněty pro 

polytechniku, 
- půjčování deskových her – poměrně velký zájem, nízkoprahová 

forma – i pro nečtenáře.    
Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor knihovny v ORP Vodňany 

Spolupráce ZŠ a MŠ v ORP Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno   

Předpokládané fin. zdroje MŠMT,  Jihočeský kraj, obce  

Navazující investice ne 
Indikátor počet akcí podporujících rozvoj gramotností 

Měrná jednotka akce 

Hodnota indikátoru 10 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

63 ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TÉMATICKÁ SETKÁNÍ A 
SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ ZŠ 

Vazba na cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené  
s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a 
vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. Základní škola 
zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za 
účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a 
vzdělávacího systému. Externím odborníkem může být např. 
pracovník pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolský 
pedagog, metodik, apod. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 
hodin v průběhu realizace projektu. Doporučená forma realizace je 
šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po 
čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet setkávání). Setkávání se 
bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet 
rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo 
účel, aby bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do 
průběhu setkání formou diskuze. Pokud to prostory umožňují, 
setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané 
základní školy. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ Bavorov 

Spolupráce   

Předpokládané náklady   23 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I) 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
64 EFEKTIVNÍ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE UČITELŮ 
ZÁKLADNÍCH  ŠKOL PROSTŘEDNICTVÍM 
KOOPERAČNÍHO PORTFOLIA 
 

Vazba na cíl 2.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvoření pozitivnějšího klimatu ve škole,  
kvalitnější  komunikace mezi učiteli, společná motivace a jednotné 
sdílení vize, komplexní autoevaluce apod. 
Kooperativní portfolio zahrnuje práci skupiny učitelů, kteří společně 
utvářejí a využívají kombinaci svých společných vědomostí a 
kreativních nápadů, aby ve své praxi docílili významných změn. 
Kooperativní portfolio je užitečné i při zavádění změn, které 
souvisejí s kurikulární reformou. Prostřednictvím kooperativního 
portfolia mohou pedagogové efektivněji předávat své nápady a 
zároveň přijímat zkušenosti od svých kolegů. Kooperativní portfolio 
je často využíváno v zahraničí. 
Aktivita podpoří: 
- spolupráci pedagogů v rámci jednotlivých základních škol, 
- pozitivnější klima v základních školách, 
- vzájemnou spolupráci mezi začínajícími a zkušenějšími pedagogy, 
- nákup pomůcek potřebných k zavedení kooperačního portfolia. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce NNO, ZŠ mimo ORP Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje vlastní zdroje, MŠMT 

Navazující investice - 

Indikátor počet zapojených škol  

Měrná jednotka škola 

Hodnota indikátoru 3 
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7.2.9 Všeobecná podpora základního vzdělávání 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
65 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  
2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků základních škol 
pomocí dlouhodobého vzdělávání. 
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování akreditovaného 
vzdělávacího programu DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou 
podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v různých 
oblastech např. čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, 
inkluzi, cizích jazycích atd. Vedle akreditovaných vzdělávacích 
programů DVPP podporováno také vzdělávání formou 
neakreditovaných programů, např. místní vzdělávací akce typu 
„učíme se navzájem“ .     
Předpokládané formy společného vzdělávání: 
-  společné kurzy pro více škol, zřizovatele a další subjekty za účelem 
lepšího porozumění vybrané problematice, 
- sdílení zkušeností – formou workshopů a konferencí,   
- vzájemné informování – prostřednictvím společných setkání, 
emailů, internetových stránek, zpravodaje, oběžníku, apod., 
- stáže a hospitace – mezi různými institucemi formálního i 
neformálního vzdělávání, 
- kolegiální formy podpory – setkávání s prvky mentoringu, 
- poradenství – využívání expertů, koučování, sdílení odborných 
zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného 
provázení poskytovaného externími experty mezi školami navzájem  
i uvnitř škol, nákup odborné literatury pro samostudium. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce instituce formálního i neformálního vzdělávání, NIDV, experti, 
Jihočeská univerzita, zřizovatelé 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I), další 
zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol    

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
66 PORADENSTVÍ A ADMINISTRATIVNÍ SERVIS PRO 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  
2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Základní školy z ORP Vodňany a další subjekty budou  hledat 
možnosti zajištění poradenství a administrativního servisu pro školy. 
Cílem je, aby se vedoucí pracovníci škol mohli plně věnovat 
manažerské a pedagogické práci a zvyšování kvality vzdělávání ve 
školách. Školy potřebují:  
- efektivní dostupnost ekonomického a právního poradenství, 
- dotační a grantové poradenství (podpora při přípravě projektů a při  
   zpracování žádostí o dotace a granty, administrace projektů),  
- podporu v oblasti IT (na každé škole IT pracovník), 
- administrativně-technický servis, zpracování účetnictví,  
- podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- finanční prostředky na práci nepedagogických pracovníků. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje   
Navazující investice  ne 
Indikátor počet škol se zajištěným servisem 
Měrná jednotka školy 
Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

67 PODPORA VEDENÍ ŠKOL NADŘÍZENÝMI ORGÁNY   

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání  
2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Kvalita vzdělávání ve školách nezávisí jen na jejich snaze a motivaci 
pracovníků škol, ale i na podpoře, kterou školám poskytují nadřízené 
orgány (MŠMT, kraje, obce).  Rozvoj motivující kultury zaměřené 
na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý 
pedagogický rozvoj celé školy je potřeba podporovat: 
- vytvářením stabilního legislativního prostředí, 
-  naplňováním a udržováním dlouhodobých koncepcí,   
- snižováním administrativní zátěže pracovníků škol, 
- dostatečným finančním ohodnocením pracovníků škol,  
- vhodnou a dostatečnou komunikací MŠMT se školami, 
- dostupností  průběžného vzdělávání pedagogů, možnostmi sdílet  
  zkušenosti a příklady dobré praxe,  
- dostupností psychologických služeb pro pracovníky škol,  
- supervizí a mentoringem pro pracovníky škol. 
Školy z ORP Vodňany budou sdělovat svoje potřeby a budou 
pomáhat hledat možnosti jejich naplnění. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor neurčen 

Spolupráce MŠMT, Jihočeský kraj, obce 
Předpokládané náklady   neurčeno  
Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj 
Navazující investice ne 
Indikátor počet podpořených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 3  
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7.2.10 Kvalitní zájmové vzdělávání 

  

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
68 ROZVOJ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ VODŇANY 

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 
3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
Rozvoj kompetencí v oblasti digitálních technologií 

Typ aktivity Infrastruktura 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita podporuje zkvalitnění zájmového vzdělávání v ZŠ 
prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí žáků v době mimo 
vyučování. Aktivita řeší nedostatek vhodných prostor s vybavením 
pro zájmové vzdělávání ve Vodňanech. Školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR a jedná se 
o střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Školským 
zařízením pro zájmové a neformální vzdělávání ve Vodňanech je ZŠ, 
která zřizuje školní družinu a školní klub. Zájmové a neformální 
vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami 
potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze 
školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, 
kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální  
a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, 
upevňuje sociální vztahy. Vzhledem k nedostatku vhodných prostor a 
vybavení v ZŠ se nemohou u cílových skupin rozvíjet vhodné 
aktivity na podporu zájmového a neformálního vzdělávání především 
o oblastech klíčových kompetencí (přírodní vědy, technické  
a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi). Rekonstrukcí 
vhodných prostor vzniknou 3 učebny klíčových kompetencí: učebna 
přírodovědná, učebny technicko-řemeslná a učebna digitálních 
technologií, ve kterých budou rozvíjeny klíčové kompetence. Fyzická 
dostupnost a bezbariérovost je zajištěna výtahem.  
Realizací aktivity získá ZŠ prostory včetně vybavení a potřebného 
zázemí pro zájmové vzdělávání žáků, čímž dojde ke zlepšení 
materiálně technických podmínek pro výuku technických  
a řemeslných oborů, přírodovědných předmětů a ke zkvalitnění 
volnočasových aktivit žáků základní školy v těchto oblastech. 

Termín realizace  rok 2017/2018 

Realizátor Město Vodňany 

Spolupráce Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Vodňany 
VOŠ, SPŠ a SOU Strakonice 
SOUs Vodňany 
Městské muzeum a galerie Vodňany 
Městská knihovna Vodňany 
Městské kulturní středisko Vodňany 
DDM Strakonice, pobočka Vodňany 
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Včelařský spolek Apicentrum vzdělávání V. Jakše, z.s. Protivín 
Vodňanská drůbež, a.s. Vodňany 
Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.   
A. Pöttinger, spol. s r.o. Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje  

Navazující investice ano 

Předpokládané náklady   9 500 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR 

Indikátor počet podpořených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 

 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

69 PODPORA DĚTSKSKÝCH KLUBŮ    

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 

Vazba na opatření Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo 
vyučování, která rodičům dětí 1. stupně ZŠ umožní sladit pracovní 
rytmus s péčí o děti. Jedná se o podporu zařízení péče o děti mimo 
režim vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dětské kluby). 
Tato zařízení tak doplní chybějící kapacitu stávajících školních 
družin, kdy dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů též v časných 
ranních hodinách a až do pozdního odpoledne. Dětské kluby budou 
otevřené pouze v pracovních dnech a mimo školní prázdniny. Mohou 
být provozovány v prostorách školních družin, ale není možný 
překryv doby provozu obou zařízení. 

Termín realizace  rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany 
ZŠ Bavorov 

Spolupráce zřizovatelé škol   

Předpokládané náklady   1 000 000 Kč  

Předpokládané fin. zdroje MPSV 

Navazující investice ne  

Indikátor počet dětských klubů 

Měrná jednotka dětské kluby 

Hodnota indikátoru 4 

 
 



102 
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
 70 UDRŽENÍ A ROZVOJ ČINNOSTI DDM VODŇANY 
 

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání    
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 
nadaných 

Typ aktivity Aktivita školského zařízení 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení, zkvalitňování  a rozšíření nabídky 
činnosti Domu dětí a mládeže ve Vodňanech (DDM).   Je potřeba 
udržovat a zkvalitňovat podmínky pro činnost DDM a umožnit 
organizaci, aby mohla rychle reagovat na aktuální trendy a zájmy dětí 
a mohla přizpůsobovat aktuální nabídku kroužků, aktivit a akcí.  
K tomu je potřeba zajišťovat dostatečné prostory, vybavení  
a kvalifikované lidské zdroje. Ve školním roce 2016/2017 nabízí 
DDM Vodňany 45 kroužků - tanečních, sportovních, hudebních, 
výtvarných, tvořivých, jazykových a jiných. Organizuje také 
tématicky zaměřené příměstské tábory a pobytové tábory. Vedle 
udržení těchto činností je potřeba zajistit činnost kroužků 
podporujících zejména rozvoj základních kompetencí v 
polytechnickém vzdělávání (technika, přírodověda atd.) a podpořit 
tak zájem, motivaci a dovedností v oblasti vědy, technologií, 
inženýringu a matematiky včetně EVVO (Environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta). Je potřeba podporovat rozvoj 
digitálních kompetencí, rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj 
základních gramotností (čtení, rozvoj matematické gramotnosti 
formou deskových her atd.). Důležité je vytvoření speciální nabídky 
činností zaměřených na podporu rozvoje nadaných dětí včetně dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami.    

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor Dům dětí a mládeže Vodňany 
Spolupráce      
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených školských zařízení 

Měrná jednotka školské  zařízení 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
71 PODPORA ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ SE SVP DO ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ   
 

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 
3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je zajistit vhodné podmínky, aby se žáci se SVP mohli 
podle svých potřeb a zájmů plně zapojovat do programů zájmového 
vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času – 
Dům dětí a mládeže Vodňany). V souvislosti s tím zařízení 
zájmového vzdělávání potřebují například: 
- metodickou podporu (v oblasti společného vzdělávání), 
- vzdělávání pro pracovníky zařízení, finance na vzdělávání, 
- dostupnost kvalitní poradenské podpory prostřednictvím školského 

poradenského zařízení, 
- asistenty pedagoga v celkovém úvazku odpovídajícím potřebám 

dětí a žáků navštěvujících zařízení,  
- dostupnost potřebných kompenzačních pomůcek,  
- bezbariérové prostory. 
Tyto a další podmínky jsou pro vyšší míru začleňování dětí a žáků se 
SVP do již existujícího zájmového vzděláván nezbytné.  Na místní 
úrovni se bude rozvíjet spolupráce v oblasti zapojování žáků se SVP 
do zájmového vzdělávání a budou sdíleny informace a příklady dobré 
praxe. Budou připravovány akce a projekty směřující k začleňování 
dětí a žáků se SVP do zájmového vzdělávání. Bude podpořeno 
vzdělávání pracovníků zájmového vzdělávání tak, aby uměli 
pracovat s dětmi s potřebou podpůrných opatření a rozuměli 
konceptu společného vzdělávání.  

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ v ORP Vodňany (družiny a kluby), Dům dětí a mládeže Vodňany 
Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, NIDV, organizace a instituce    

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice - 

Indikátor počet škol a organizací spolupracujících v oblasti zapojování dětí se 
SVP do zájmového vzdělávání     

Měrná jednotka počet škol, počet organizací 

Hodnota indikátoru neurčeno 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

72 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍCH 
DRUŽINÁCH 

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro polytechnické 
vzdělávání ve školních družinách v ORP Vodňany.  
Školní družina má za úkol nabídnout žákům pestré volnočasové 
aktivity, které v současné době chybí a potlačit pasivní zábavu. 
Nabídkou polytechnických aktivit ve školní družině by se dalo 
účinně předcházet patologickým jevům ve společnosti. Zajištění 
vybavenosti školních družin polytechnickými stavebnicemi a dalšími 
vhodnými pomůckami, proškolenými pedagogy by se pozvedla 
kvalita vzdělávání.  Aktivita podpoří:  

- všechny žáky včetně nadaných a žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami, 

- nákup pomůcek a spotřebního materiálu – polytechnické 
stavebnice, kinetický písek, štětce, lepidlo, brusné papíry atd., 

- rozšíření nabídky volnočasových aktivit v ŠD, 
- sdílení dobré praxe mezi ŠD, 
- sdílení dobré praxe s DDM a dalšími organizacemi, které se 

zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 15 let. 
Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZŠ a G Vodňany a ZŠ Bavorov 

Spolupráce  

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, vlastní zdroje, Jihočeský kraj 

Navazující investice ano 

Předpokládané náklady   9 500 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MMR 

Indikátor počet zapojených škol  

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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7.2.11 Kvalitní neformální vzdělávání 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 

 
73 UDRŽENÍ A ROZVOJ ČINNOSTI ORGANIZACÍ 
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 
 

Vazba na cíl 3.2 Kvalitní neformální vzdělávání 
3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení a rozvoj činnosti organizací, které na 
území ORP Vodňany zajišťují neformální vzdělávání dětí a žáků. To 
je záměrné, ale dobrovolné učení, které probíhá v řadě rozmanitých 
prostředí a situací. Dětem a žákům pomáhá rozvíjet gramotnosti  
a dovednosti, orientovat se v hodnotách a vytvářet postoje. 
Neformální vzdělávání zajišťují profesionální pracovníci organizací 
nebo dobrovolníci. V menších obcích je činnost organizací 
neformálního vzdělávání významným prvkem, protože podporuje 
sounáležitost dětí se svou obcí. V rámci udržení a rozvoje neformální 
vzdělávání je potřeba zajišťovat zejména:  
- vhodné prostorové a materiální podmínky, 
- kvalifikované pracovníky a dobrovolníky pro zajištění činnosti, 
- vzdělávání stálých pracovníků organizací a dobrovolníků, 
- prostředky umožňující včas reagovat na aktuální trendy (rychle se 
měnící módní zájmy dětí). 
Cílem aktivity je: 
-  udržení činnosti institucí neformálního vzdělávání v ORP Vodňany,  
- rozvoj a zkvalitňování činnosti, 
- rozvoj vzájemné spolupráce institucí, zaměřené na realizaci 
společných akcí, sdílení informací a zkušeností a přípravu 
společných projektů.  

Termín realizace  školní rok  2017/2018      
Realizátor instituce zajišťující neformální vzdělávání   
Spolupráce MŠMT, Jihočeský kraj, obce    
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce     
Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených organizací   

Měrná jednotka organizace 

Hodnota indikátoru neurčeno 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 

 
74 PODPORA ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ SE SVP DO 
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Vazba na cíl 3.2 Kvalitní neformální vzdělávání 
3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Organizace zajišťující neformální vzdělávání a volnočasové 
programy pro děti a mládež nemají podmínky k tomu, aby mohly 
dostatečně zohledňovat specifické potřeby všech zájemců o aktivity. 
V praxi je vzhledem ke specifickým potřebám dětí legislativně 
ošetřeno pouze školské prostředí. Cílené finanční zdroje použitelné 
pro práci s žáky/dětmi se SVP jsou určeny převážně pro podporu 
inkluze ve školské výuce. Organizace neformálního vzdělávání 
nemají možnost využít síť školských poradenských institucí, 
odborných služeb pro handicapované apod. Neexistuje systémové 
řešení metodické podpory a sdílení odborného zázemí. Organizace 
nemají dostatek financí, materiálu, osobních asistentů apod. 
Pedagogové/vedoucí většinou nejsou na práci s dětmi se SVP 
připraveni. Organizace nabízející neformální vzdělávání  
a volnočasové aktivity mohou ale vytváření podmínek pro práci 
s dětmi se SVP ovlivňovat jen částečně, převážně jde o nedostatky 
systému.   
Na místní úrovni budou podmínky zlepšovány například formou: 
- vzájemné spolupráce, předávání informací a příkladů dobré praxe, 
- spolupráce se školami, obcemi, organizacemi, institucemi, 
- realizace společných akcí pro děti se SVP, 
- přípravy projektů podporujících děti se SVP a využívání vhodně  
  nastavených dotačních programů, 
- podporou zvyšování kvalifikace vedoucích a hledání finančních 
zdrojů na zvyšování kvalifikace, 
- přípravy projektů podporujících děti se SVP a využívání vhodně  
  nastavených dotačních programů. 

Termín realizace  školní rok  2017/2018      
Realizátor organizace zajišťující neformální vzdělávání a volnočasové aktivity 
Spolupráce MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce    

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, obce     
Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených organizací   

Měrná jednotka organizace 

Hodnota indikátoru neurčeno 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

75 VŠEOBECNÁ PODPORA ORGANIZACÍ NABÍZEJÍCÍCH 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI  

Vazba na cíl 3.1 Kvalitní zájmové vzdělávání 
3.2 Kvalitní neformální vzdělávání 
3.3 Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání  

Vazba na opatření  všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je podpora smysluplného trávení volného času dětí do 
15 let, prevence rizikového chování a rozvoj zájmů a nadání dětí. 
Volnočasové aktivity mají pozitivní vliv na vývoj dětí a také na jejich 
další život. U dětí se zdravotním postižením navíc mohou působit 
jako nenásilný výchovný a rehabilitační prostředek. Mezi 
volnočasové aktivity patří sport, různé výlety, dětské dny apod. 
Aktivita podpoří: 
- všechny děti a žáky do 15 let včetně žáků se SVP, 
- organizace nabízející volnočasové aktivity pro děti do 15 let v ORP 
Vodňany – DDM Vodňany, DDM Bavorov, Městské kulturní 
středisko Vodňany, Městské muzeum a galerie Vodňany, Městská 
knihovna Vodňany, Městská knihovna Bavorov, Junák Vodňany, 
MC Duha Vodňany, MEVPIS, Mája – Tvořivé Chelčice o.s., 
Mateřské centrum Klubíčko Chelčice, Drahonice Soptíci, Číčenický 
klub o.s., Sokol Vodňany, FK Vodňany, Aikido Vodňany, TJ Karate 
Vodňany, Sport Karate Vodňny, Kroužek mladých hasičů Vodňany, 
Klub Pavučina Vodňany, JK Apollo Vodňanské Svobodné hory, 
Volnočasové centrum Libějovice a další organizace, 
- sdílení dobré praxe mezi těmito organizacemi,  
- spolupráci těchto organizací navzájem, spolupráci organizací se 
školami, rodiči,  institucemi atd. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor organizace nabízející volnočasové aktivity pro děti do 15 let v ORP 
Vodňany 

Spolupráce MŠ a ZŠ v ORP Vodňany, rodiče, obce, Odbor sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní zdroje, obce 

Navazující investice ne 

Indikátor počet  zapojených organizací  

Měrná jednotka organizace 

Hodnota indikátoru neurčeno 

 

 
 
 
 



108 
 

7.2.12 Kvalitní vzdělávání v základní umělecké škole   
  

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

76 ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZUŠ 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita školy 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro zkvalitnění a rozšíření výuky 
v základní umělecké škole a to zaváděním nových oborů (literárně 
dramatický obor) nebo nových předmětů, dovybavením  potřebnými 
učebními pomůckami. Aktivita podpoří rozvoj všech žáků včetně 
žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
V rámci této aktivity bude podpořeno:  
- nákup notebooků a softwaru pro nový předmět Grafické úpravy  
a práce s fotografií, 
- nákup žesťových dechových nástrojů pro zkvalitnění souborové 
hry, 
- vytvoření nahrávacího studia – příprava, 
- spolupráce a výměna zkušeností,  
- zajištění výdajů souvisejících s aktivitami v rámci kulturních akcí 
(např. profesionální ozvučení koncertů ZUŠ), 
- DVPP zacílené na jednotlivé odbornosti v ZUŠ, 
- DVPP zacílené na inkluzi aj., 
Podmínkou pro zkvalitnění výuky je rozšíření prostorových možností 
školy a vybudování nových učeben či rekonstrukcí stávajících 
učeben pro výtvarný obor, pro hudební obor pro výuku souborové 
hry. Z kapacitních důvodu škola nemůže otevřít literárně –
dramatický obor. Stávající kapacita 430 žáků je téměř zaplněna 
vyučovanými obory. Bude probíhat: 
- příprava projektové dokumentace,   
- příprava vybavení digitálními technologiemi,   
- příprava vybudování nahrávacího studia. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZUŠ Vodňany 

Spolupráce   

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, státní rozpočet, zřizovatel, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
77 VÝUKOVÉ PROGRAMY ZUŠ 
 

Vazba na cíl 2.2 Kvalitní základní vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem této aktivity je podpořit rozvoj kulturního povědomí  
a vyjádření všech dětí a žáků v mateřských a základních školách 
včetně žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
ZUŠ připraví výukové programy pro školy. Děti z mateřských školek 
a žáci ze základních škol budou moci navštívit tyto výukové 
programy v ZUŠ nebo pedagogové ze ZUŠ přijedou s výukovými 
programy do škol.  
Aktivita bude obsahovat:   
- poznávání prostředí ZUŠ,  
- představení hudebních nástrojů, které nabízí výuka v ZUŠ, 
- motivace dětí a žáků ke zpívání,  
- seznamování dětí a žáků s lidovými písničkami. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZUŠ Vodňany 

Spolupráce MŠ a ZŠ v ORP Vodňany 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, státní rozpočet, zřizovatel, Jihočeský kraj 

Navazující investice ne 

Indikátor počet zapojených škol 

Měrná jednotka školy 

Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

78  PROJEKT „ POZNÁVÁME POHÁDKU“ 

Vazba na cíl 2.1 Kvalitní předškolní vzdělávání 
2.2 Kvalitní základní vzdělávání 
3.2 Kvalitní neformální vzdělávání   

Vazba na opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je založena na spolupráci ZUŠ Vodňany, místních knihoven 
ve Vodňanech a Bavorově a základních a mateřských škol z ORP 
Vodňany. Podporuje rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí  
a žáků  formou projektu složeného z pěti programů. Každý program 
bude obsahovat:  
- výběr knihy s pohádkami (knihovna), 
- čtení knihy v MŠ a čtenářských klubech ZŠ,  
- výběr tématu – známá pohádka (knihovna), 
- ztvárnění pohádky formou představení - zpívání, tanec, hra na 
nástroje (ZUŠ), 
- představení obrázků k pohádce malovaných dětmi výtvarného  
oboru (ZUŠ), 
- děti nebo žáci hádají, o jakou šlo pohádku  
- představení knihy, ve které je pohádka (knihovna), 
- seznámení s textem, ilustracemi (knihovna), 
- seznámení s autory –  osobní setkání a beseda nebo povídání  
o autorech (knihovna), 
- povídání o vzniku knihy (knihovna), 
- malování obrázků k tématu (MŠ a ZŠ) , 
- výstava obrázků dětí a žáků z MŠ a ZŠ. 
Projekt podpoří rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 
včetně dětí a žáků nadaných a dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor ZUŠ Vodňany,  

Spolupráce Městská knihovna Vodňany, Městská knihovna Bavorov, MŠ a ZŠ 
v ORP Vodňany 

Předpokládané náklady   150 000 Kč 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, Jihočeský kraj, město Vodňany  

Navazující investice ne 

Indikátor počet vzdělávacích programů 

Měrná jednotka program 

Hodnota indikátoru 5 

 
 



111 
 

7.2.13 Sociální  služby a prevence    
 

 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
79  PODPORA ROZVOJE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM  
 

Vazba na cíl 1.3, 2.3, 3.3  Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Podpora udržení služby raná péče, která významně pomáhá rodinám 
dětí se zdravotním postižením nebo rodinám, ve kterých je vývoj dětí 
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba obsahuje 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a další činnosti podle 
zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. Na území ORP 
Vodňany je služba poskytována terénní formou. Zajišťují ji dva 
poskytovatelé:    
I MY, o.p.s. – pro rodiny dětí s mentálním, tělesným  
a kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem. 
Středisko rané péče SPRP České Budějovice – pro rodiny s dětmi 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání. 
Cílem aktivity je zachovat dostupnost těchto služeb a umožnit tak 
rozvoj dětí  ve věku do 7 let, které mají speciální vzdělávací potřeby. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor I MY, o.p.s.  
Středisko rané péče SPRP České Budějovice   

Spolupráce Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany, 
rodiny, mateřské školy, obce, organizace 

Předpokládané náklady   300 000 Kč   
Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice ne 

Indikátor počet dostupných sociálních služeb 

Měrná jednotka služba 
Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
80 PODPORA ROZVOJE DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI 
AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
 

Vazba na cíl 1.3, 2.3, 3.3  Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Podpora udržení sociální služby, kterou na území ORP Vodňany 
poskytuje osobám s poruchami autistického spektra Raná péče APLA 
Jižní Čechy, z.ú. (případně další poskytovatelé). Jedná se o  sociálně 
aktivizační  služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 
poskytované dle Zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 
Sb.). Služba je na Vodňansku poskytována terénní formou a obsahuje 
například:  
- poradenství týkající se péče a výchovy dětí s autismem,  
- speciální pedagogické vyšetření, na jehož základě je sestaven 
individuální vzdělávací plán,  
- pomoc rodinám dětí s PAS se zavedením strukturovaného učení  
a denního režimu,    
- individuální terapie pro děti s Aspergerovým syndromem,  
- terapii problémového chování,  
- dojíždění za dítětem/žákem s autismem, jeho rodinou a do 
školských zařízení, které navštěvuje,  
- přednášky a akreditované kurzy týkající se problematiky poruch 
autistického spektra,  
- půjčování setů pomůcek pro práci s dítětem s autismem dle předem 
stanoveného individuálního plánu rozvoje, půjčování odborné 
literatury,   
- letní tábory pro děti s autismem s problémovým chováním, které se 
kvůli svému postižení nemohou zúčastnit běžných pobytových akcí.   
 
Cílem aktivity je udržet dostupnost služby, rozvíjet spolupráci se 
školami a rodinami a umožnit tak vzdělávání dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor Raná péče APLA Jižní Čechy, z.ú., případně další poskytovatelé 
  

Spolupráce Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany, 
rodiny, mateřské školy, obce, organizace 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice ne 

Indikátor počet dostupných sociálních služeb 

Měrná jednotka služba 
Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
81 ZŘÍZENÍ NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PODPORUJÍCÍCH DĚTI A ŽÁKY   
 

Vazba na cíl 1.3, 2.3, 3.3  Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je vytvořit vhodné podmínky a zřídit nové sociální 
služby poskytované dle Zákona o sociálních službách (zákon č. 
108/2006 Sb.), které podporují rozvoj dětí a žáků. Jedná se o služby:   
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – cílem je zřídit zařízení ve 
Vodňanech, ve kterém bude služba poskytována ambulantní formou 
dětem a mládeži ve věku od 6 let, které jsou ohroženy společensky 
nežádoucími jevy. Služba bude orientovaná primárně na sociální 
práci a poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím 
cílem je odvrácení dětí od rizikového životního stylu a zmírnění 
následků rizikového chování, pokud se již vyskytlo. Služba zahrnuje 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a další činnosti dle 
zákona o sociálních službách. 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - cílem je zajistit 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Vodňanska. Služba 
bude poskytována terénní formou rodinám s dítětem, u kterého je 
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,  
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Potřebnost 
služby je monitorována, aktuálně je na Vodňansku 20 rodin, které 
podporu sociálně aktivizačních služeb potřebují.   

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor vhodní poskytovatelé sociálních služeb 
Spolupráce Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany, 

PREVENT 99 z.ú. a další poskytovatelé sociálních služeb, školy, 
rodiny, obce, organizace 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice ne 

Indikátor počet nově zřízených sociálních služeb 

Měrná jednotka služba 
Hodnota indikátoru 2 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
82 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  VČETNĚ 
PREVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO 
ŠKOLNÍHO VĚKU 
 

Vazba na cíl 1.3, 2.3, 3.3  Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na prevenci rizikového chování včetně prevence 
u dětí předškolního a mladšího školního věku. V maximální možné 
míře bude realizována plošná primární prevence, na níž bude 
navazovat prevence sekundární a indikovaná. 
Prevence na školách:  
Zajištění prevence rizikového chování zaměřené na žáky mateřských 
a základních škol v ORP Vodňany. Školy budou nadále 
spolupracovat se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko - 
psychologickými poradnami, s OSPODem, Policií ČR, s dětskými 
lékaři atd. Všechny tři typy prevence budou realizovány ve 
spolupráci s externími certifikovanými odbornými pracovišti tak, aby 
na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Vodňany  
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany  

Spolupráce rodiny, pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné 
péče, Policie ČR, Městská policie Vodňany, obce, organizace, 
certifikovaná odborná pracoviště 

Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT, MPSV, Jihočeský kraj, obce    
Navazující investice ne 

Indikátor počet akcí 

Měrná jednotka akce  
Hodnota indikátoru 3 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

83 SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 
DĚTÍ S MATEŘSKÝMI A ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI 

Vazba na cíl 1.3, 2.3, 3.3  Efektivní spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Vazba na opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

Typ aktivity spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem aktivity je prohloubení spolupráce mateřských a základních 
škol na území ORP Vodňany s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
Vodňany, a to z důvodu nutnosti multidisciplinární spolupráce 
v rámci oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny mezi OSPOD, 
školou a dalšími subjekty, a to zejména při řešení problematiky 
záškoláctví a problémů souvisejících ze školním prostředím. 
V rámci této spolupráce bude docházet k:   
- pravidelným setkáním zástupců škol (vedení, metodiků prevence, 
výchovných poradců) a pracovníků OSPOD Vodňany, 
- definování a specifikaci konkrétní postupů na místní úrovni 
v případě výskytu rizikového chování u žáků nebo patologického 
jednání rodičů dětí či žáků (zejména záškoláctví a nedodržování 
rodičovských povinností vůči dětem), 
- metodické podpory v oblasti adiktologické (včetně informačních 
přednášel pro pedagogiky), 
- vzájemnému seznámení s povinnostmi a kompetencemi, 
- metodické podpoře při přípravě preventivních programů, 
- seznamování žáků s možností kontaktování OSPODu v případě 
potřeby. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany 
Spolupráce školy na území ORP Vodňany 
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje neurčeno 
Navazující investice ne 

Indikátor počet realizovaných akcí 
Měrná jednotka akce 
Hodnota indikátoru 6 
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7.2.14 Udržení procesu MAP a implementace 
 
 
ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
84 UDRŽENÍ SPOLUPRÁCE NASTAVENÉ V RÁMCI  
PROCESU MAP 
 

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Aktivita je zaměřena na udržení spolupráce a vzájemné podpory mezi 
jednotlivými aktéry vzdělávání  v území.  V období 2016/2017 byl na 
území správního obvodu ORP Vodňany nastartován proces 
spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli, organizacemi zájmového 
a neformálního vzdělávání, organizacemi poskytujícími sociální 
služby a dalšími partnery. Na základě toho  vznikla Dohoda  
o vzájemné spolupráci MAP ORP Vodňany. 
Hlavním výstupem spolupráce je společná dohoda o prioritách 
vzdělávací politiky v území (Strategicky rámec MAP ORP Vodňany 
do roku 2023) a roční akční plán na období 2017/2018.   
Cílem je další  rozvoj  spolupráce a vzájemná podpora mezi 
jednotlivými aktéry vzdělávání  v území, která se bude realizovat 
formou: 
- udržení činnosti řídícího výboru, 
- udržení činnosti pracovních skupin,  
- udržení činnosti odborných skupin,  
- rozvoje dalších forem spolupráce, zapojováním dalších aktérů. 

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MAS Vodňanská ryba, případně jiný subjekt 
Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) prostřednictvím dalšího 
projektu MAP v ORP Vodňany 

Navazující investice ne  

Indikátor počet realizovaných akcí spolupráce (setkání)   

Měrná jednotka akce 

Hodnota indikátoru 12 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 
85 MONITORING A HODNOCENÍ PLNĚNÍ MAP 
 

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

V průběhu implementace MAP (během realizace aktivit 
naplánovaných v ročním akčním plánu) bude monitorováno, jak se 
realizace aktivit daří, jaké se vyskytly překážky, co je třeba ještě 
udělat apod. Monitoring bude provádět realizační tým ve spolupráci 
s diskusními skupinami v předem určených intervalech. Výstupem 
z monitoringu  bude monitorovací zpráva, která bude předána jako 
podklad k jednání řídícímu výboru.  
Řídící výbor bude pravidelně vyhodnocovat plnění plánu. Budou 
vyhodnoceny splněné aktivity a budou hledány možnosti realizace 
aktivit nesplněných. Zároveň bude posouzeno, zda jsou aktivity stále 
aktuální (v souvislosti s potřebami území a jednotlivých škol  
a organizací). Vyhodnocování (evaluace) plnění jednotlivých cílů  
a aktivit MAP bude probíhat formou kontroloy plnění indikátorů 
stanovených u těchto aktivit.   

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MAS Vodňanská ryba, případně jiný subjekt 
Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) prostřednictvím dalšího 
projektu MAP v ORP Vodňany 

Navazující investice ne  

Indikátor počet zpracovaných a vyhodnocených monitorovacích zpráv  
Měrná jednotka zpráva  
Hodnota indikátoru 1 
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ČÍSLO A NÁZEV 
AKTIVITY 
 

 86 REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT MAP   

Vazba na cíl Všechny cíle dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Vazba na opatření Všechna opatření dle Strategického rámce MAP ORP Vodňany 

Typ aktivity Aktivita spolupráce 

 
Popis aktivity  
 

Cílem je podpořit a zajistit realizaci každé z aktivit ročního akčního 
plánu s tím, že realizátor napsaný u konkrétní aktivity není 
zodpovědný za její splnění a není (ale může být) totožný 
s realizátorem projektu, v rámci kterého se bude aktivita plnit. 
Realizátoři aktivit jsou osoby (subjekty), které budou splnění aktivity 
trvale iniciovat. Budou tedy odpovědní za to, že aktivita bude „živým 
tématem“ a budou hledány možnosti jejího plnění. Předpokladem 
plnění každé aktivity je zajištění zdrojů plnění (lidských, 
materiálních, finančních). Základem implementace tedy bude 
příprava projektů k implementaci záměrů MAP a hledání zdrojů na 
jejich realizaci. Součástí implementace bude i pravidelná aktualizace 
seznamu členů realizačního týmu, řídícího výboru, diskusních 
skupin, zapojených škol a dalších aktérů ve vzdělávání (pokud dojde 
ke změnám ve složení organizační struktury MAP).      

Termín realizace  školní rok 2017/2018 

Realizátor MAS Vodňanská ryba, případně jiný subjekt 
Spolupráce ZŠ, MŠ, obce, organizace, instituce 
Předpokládané náklady   neurčeno 

Předpokládané fin. zdroje MŠMT   

Navazující investice ne  

Indikátor počet připravených projektů k implementaci MAP  
Měrná jednotka projekt   
Hodnota indikátoru neurčeno (závisí na počtu vhodných výzev) 
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Seznam zkratek 
  
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CLIL Content and Language Integrated Learning 
ČSÚ Český statistický úřad 
DDM Dům dětí a mládeže 
DSO Dobrovolný svazek obcí 
DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
IROP Integrovaný regionální operační program 
ICT Informační a komunikační technologie 
IPS Informační a poradenské středisko 
IT Informační technologie 
IVP   Individuální vzdělávací plán 
IVT Informatika a výpočetní technika 
JHK Jihočeská hospodářská komora 
KAP Krajský akční plán 
MAP Místní akční plánování 

Místní akční plán 
MAS  Místní akční skupina 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV Ministerstvo práce  asociálních věcí 
MŠ Mateřská škola 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NIDV Národní institut dalšího vzdělávání 
NNO Nestátní neziskové organizace 
NÚV Národní ústav pro vzdělávání 
NZV Neformální a zájmové vzdělávání 
OP PPR Operační program Peníze pro Prahu 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
PPP Pedagogicko-psychologická poradna 
PS Pracovní skupina 
RSK Regionální stálá konference 
SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 
SPC Speciálně pedagogické centrum 
SPJ Sociálně patologické jevy 
SRPŠ Sdružení rodičů a přátel školy 
SŠ Střední škola 
SVP Speciální vzdělávací potřeby 

Středisko výchovné péče 
ŠD Školní družina 
ŠPP Školní poradenské pracoviště 
ŠZ Školský zákon 
ÚP Úřad práce 
ZŠ  Základní škola 
ZUŠ Základní umělecká škola 
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