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1.  Úvod 
 

Roční akční plán rozvoje vzdělávání pro území obce s rozšířenou působností Ostrov pro 

školní rok 2021/2022 vychází Místního akčního plánu 2017/2023, poprvé schváleného 

v listopadu 2017. Roční akční plán je každoročně aktualizován ve spolupráci s manažery 

škol, pracovními skupinami, RT MAP a aktéry ve vzdělávání v ORP Ostrov. 

Návrh ročního akčního plánu MAP II pro rok 2021/2022 zahrnuje návrh aktivit škol a aktivit 

spolupráce škol, které budou v rámci rozvoje vzdělávání v období 2021/2022 realizovány.  

Roční akční plán pro školní rok se skládá z aktivit, které byly realizovány ve školním roce 

2020/2021 a budou se vykonávat i v roce 2021/2022. Dále se Roční akční plán na rok 

2021/2022 skládá z návrhu nových aktivit, které školy a subjekty vzdělávání předpokládají 

v novém školním roce realizovat. 

Aktivity, které jsou v MAP II navrženy a nejsou prozatím součástí aktivit Ročního akčního 

plánu, budou předmětem projednání v pracovních skupinách pro MAP II s ohledem na 

jejich potřebu a realizovatelnost. Aktualizace dokumentu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání 2017/2023 byla zahájena v první polovině roku 2021.  
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2. Priorita 1 
 

Úspěšný a spokojený žák uplatnitelný v dalším životě, podpora znalostního, 
kompetenčního a osobnostního rozvoje dětí 

 
Cíl 1.1. Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, matematické, jazykové 

a čtenářské gramotnosti 

Zdůvodnění Klíčové kompetence představují základní obecné dovednosti, které jsou důležité 
v dalších studijních oborech, pracovních oblastech i osobních životních situacích. 

  

 

Cíl 1.5. Rozvíjet kariérové poradenství s cílem lepšího uplatnění v praxi 

Zdůvodnění Hospodářský rozvoj s sebou přináší požadavky na konkrétní znalosti a dovednosti. 
Dlouhodobé sledování těchto trendů a orientace v této oblasti pomáhá jednotlivcům 
při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání. 

 
 
 

AKTIVITY ŠKOL 
 

Cíl 1.1. Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, matematické, jazykové 
a čtenářské gramotnosti 

Zdůvodnění Klíčové kompetence představují základní obecné dovednosti, které jsou důležité 
v dalších studijních oborech, pracovních oblastech i osobních životních situacích. 

 
 

Číslo a název aktivity 1.1.1. Zřízení klubů čtenářské, matematické a jazykové 
pregramotnosti a gramotnosti, pokračování v dříve zřízené činnosti 

Popis Vznik klubů rozvíjejícího čtenářskou, matematickou a jazykovou 
pregramotnost a gramotnost. 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce MDDM, odborníci v dané oblasti, knihovna 

Indikátor Počet klubů v ORP Ostrov – min 1 

Časový harmonogram 2021/2023 

Rozpočet 846 560 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT – ze šablon nebo zřizovatel 

 

Číslo a název aktivity 
1.1.3. Tandemová výuka v hodinách českého jazyka a matematiky 

Popis Zapojení více učitelů v jedné hodině má stejný dopad jako dělené 
hodiny, učitel, který vzdělává menší počet žáků, se může věnovat 
žákům více individuálně. 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé, ZŠ v ORP Ostrov 

Cíl 1.2. Podporovat rozvoj talentu a nadání, podnikavosti, iniciativy, kreativity 

Zdůvodnění Nejen základní kompetence, ale i talent, nadání, podnikavost, iniciativa a kreativita 
jsou vlastnosti a dovednosti, které je potřeba v žácích systematicky rozvíjet pro 
jejich uplatnění v dalším životě. 
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Indikátor Počet hodin s tandemovou výukou – min 1x týdně  

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet ---------------- 

Zdroje financování Dotace MŠMT nebo zřizovatel, jiné zdroje 

 

Číslo a název aktivity 1.1.6. Využití nových výukových metod 

Popis Možnost zajištění vzdělávání novými výukovými metodami  

Realizátor ZŠ a MŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé, ZŠ a MŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet hodin s výukou novými metodami  

Časový harmonogram 2020/2022 

Rozpočet 2 076 000 Kč  

Zdroje financování Dotace MŠMT 

 
 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Cíl 1.1. Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, matematické, jazykové 
a čtenářské gramotnosti 

Zdůvodnění Klíčové kompetence představují základní obecné dovednosti, které jsou důležité 
v dalších studijních oborech, pracovních oblastech i osobních životních situacích. 

 

Číslo a název aktivity 1.1.8. Autorská čtení a besedy se spisovateli – MAP II – IKA 4.5 

Popis Cílem aktivity je podpora a rozvoj a prohloubení vztahu dětí ke knize 
jako takové, podporuje vnímání čteného textu u dětí a žáků a následně 
jejich vlastní interpretaci toho, co slyšeli, podporuje vztah ke čtení, 
rozšíření slovní zásoby 

Realizátor ZUŠ a ZŠ v ORP Ostrov, městská knihovna Ostrov 
MAS Krušné hory, o.p.s. 
městská knihovna Ostrov 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s., městská knihovna Ostrov 

Indikátor 8 besed 

Časový harmonogram Od 2019/ 2022 

Rozpočet 83 400 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II  

 

Číslo a název aktivity 1.1.9. Podpora čtenářské gramotnosti – MAP II – IKA 4.7 

Popis Aktivita spočívá v posílení čtenářské gramotnosti na ZŠ již od 1. stupně 

ZŠ. Do škol budou zakoupeny knihy dle vlastního výběru, k nim 

pedagogové zpracují metodiky na základě, kterých budou od žáků 

získávat zpětnou vazbu pro ověření četby knih žáky v prostředí domova. 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 
MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce MAS Krušné hory 

Indikátor Zakoupené knihy, zpracované metodiky 

Časový harmonogram Od 2019/2022 

Rozpočet 112 000 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II  
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Číslo a název aktivity 
1.1.10. Pracovní skupiny čtenářské a matematické gramotnosti 
v rámci projektu MAP II 

Popis PS je zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o 
metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu 
každého žáka. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti různými 
aktivitami navrženými v PS jejími členy. 

Realizátor ZUŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Minimálně 32 setkání PS 

Časový harmonogram Od 2018/ 2022 

Rozpočet 170 800 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II 

 

Číslo a název aktivity 1.1.11. Setkání matematiků II stupně 

Popis Prezentace přednášejících k danému tématu, představení firem a jejich 
produktů a pomůcek pro ZŠ, sdílení zkušeností a dobré praxe. 

Realizátor MAS Krušné hory, o. p. s. 

Spolupráce ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet zapojených pedagogů 

Časový harmonogram 2021–2022  

Rozpočet 10 000 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 

 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Číslo a název aktivity 1.2.5. Koutek logiky a deskových her 

Popis Nakoupení her a dalšího materiálu, které napomáhají rozvoji logického 
myšlení formou hry. 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé 

Indikátor Počet zapojených žáků – min 10 žáků, realizace koutku – min 1 

Časový harmonogram 2020/2023 

Rozpočet 846 560 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 

 

Číslo a název aktivity 1.2.6. Pořádání soutěží, festivalů a dalších mimoškolních akcí 

Popis Podpora mimoškolních činností, při kterých by se setkávali žáci různých 
škol neformálně, např. mimo školu a s nepedagogickým dozorem. 

Realizátor MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé 

Cíl 1.2. Podporovat rozvoj talentu a nadání, podnikavosti, iniciativy, kreativity 

Zdůvodnění Nejen základní kompetence, ale i talent, nadání, podnikavost, iniciativa a kreativita 
jsou vlastnosti a dovednosti, které je potřeba v žácích systematicky rozvíjet pro 
jejich uplatnění v dalším životě. 
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Indikátor Zrealizované akce – min. 1 ročně 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet -------------- 

Zdroje financování Dotace MŠMT 
 

 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 1.2.2. Žákovský parlament – MAP II – IKA 4.3 

Popis 
Zřízení žákovského parlamentu jako prostředku pro podporu žákovské 
iniciativy, podnikavosti a kreativity. 
Spolupráce již fungujících žákovských parlamentů, prohloubit 
vzájemnou spolupráci členů a jejich smyslu pro odpovědnost. 

Realizátor  ZŠ Jáchymov, ZŠ Merklín, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Májová 

Spolupráce MAS Krušné Hory, o.p.s. 

Indikátor Vytvoření žákovského parlamentu 

Časový harmonogram Od 2019/ 2022 

Rozpočet 325 000 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II 

 

 

 

Číslo a název aktivity 
1.2.9. Turistický průvodce v ORP Ostrov v cizím jazyce –MAP II –  
IKA 4.6 

Popis Podpora výuky cizího jazyka a komunikace v cizím jazyce zážitkovou 
formou. 

Realizátor ZŠ Májová, ZŠ Pernink, ZŠ Jáchymov 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Vznik brožury turistického průvodce 

Časový harmonogram 2020/2022 

Rozpočet 213 000 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II  

 

 

Číslo a název aktivity 1.2.4. Koutek technické výchovy – MAP II – IKA 4.4 

Popis Zřízení a vybavení koutku technické výchovy – nakoupení pomůcek pro 
rozvoj technického vzdělání. 
Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění 
žáka na trhu práce, beseda s odborníkem v oblasti 3D tisku 

Realizátor ZŠ Masarykova, ZŠ Májová, ZŠ Myslbekova 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Počet zapojených žáků – min 10 žáků, realizace koutku – min 1 

Časový harmonogram Od 2019/2022 

Rozpočet 176 000 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II 
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Číslo a název aktivity 1.2.10. Tvoříme pro sebe i pro druhé – MAP II – IKA 4.2 

Popis Příprava a zpracování 3 uměleckých programů a zapojení pedagogů a 
žáků ze škol v ORP Ostrov. 
Žáci, kteří se zapojí do těchto aktivit získávají sebevědomí, učí se 
komunikovat s lidmi, učí se vyjádřit se, nebát se vystoupit před ostatní a 
sdělit své myšlenky. 

Realizátor ZUŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s., ZUŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor 3 umělecké programy, 9 setkání 

Časový harmonogram Od 2019/ 2022 

Rozpočet 393 120 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II  

 

 

 

 

Číslo a název aktivity 1.2.11. EDUBUS – mobilní polytechnická laboratoř 

Popis Realizace edukativního programu v oblasti polytechnického vzdělávání, 
posílení zručnosti dětí a praktické pochopení současných vědecko-
technických poznatků.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce 
ZŠ v ORP Ostrov (Merklín, Abertamy, Potůčky, Blatná, Pernink, 
Jáchymov) 

Indikátor Počet zapojených žáků/škol – 6 škol 

Časový harmonogram Od 2021/2022 

Rozpočet 88 000 Kč  

Zdroje financování Projekt MAP II 

Číslo a název aktivity 1.2.12. Angličtina do škol  

Popis Zpestření a rozšíření výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ, přímý vstup 
do výuky mluvčím, který zajistí interaktivnější a efektivnější výuku 
anglického jazyka.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce ZŠ Jáchymov, MŠ Halasova Ostrov 

Indikátor Počet zapojených žáků – 73 žáků 

Časový harmonogram Od 2021/2022 

Rozpočet 208 450 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II 

Číslo a název aktivity 1.2.13. Setkání s ilustrátorem knih – Adolf Dudek 

Popis Propojení výtvarné výchovy, českého jazyka a mediální výchovy, 
k posílení vztahu ke knihám, čtení a kreativitě.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce 
ZŠ+MŠ Potůčky, ZŠ Merklín, ZŠ a MŠ Horní Blatná, ZŠ Pernink, ZŠ 
Krušnohorská, Ostrov, ZŠ Májová Ostrov, ZŠ Myslbekova Ostrov, ZŠ a 
MŠ Jáchymov, ZŠ Masarykova Ostrov  

Indikátor Počet zapojených žáků – až 350 

Časový harmonogram Od 2021/2022 

Rozpočet 50 000 Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II 
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Cíl 1.5. Rozvíjet kariérové poradenství s cílem lepšího uplatnění v praxi 

Zdůvodnění Hospodářský rozvoj s sebou přináší požadavky na konkrétní znalosti a dovednosti. 
Dlouhodobé sledování těchto trendů a orientace v této oblasti pomáhá jednotlivcům 
při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání. 

 

 
AKTIVITY ŠKOL 

 

Číslo a název aktivity 1.5.1. Seznámení se s druhy profesí 

Popis Exkurze do výrobních závodů, soukromých firem, státních podniků atd., 
se spoluúčastí rodičů – návštěva v zaměstnání rodiče, vyprávění rodiče o 
svém zaměstnání ve škole apod. 
Dočasná personální podpora kariérového poradce základním školám, 
podpora žáků ZŠ 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet návštěv v podnicích – min 1 v 1 třídě, počet zapojených dětí 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 264 474 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 

 
 

Číslo a název aktivity 1.5.2. Testy profesní orientace 

Popis Testování profesní orientace metodou COMDI, případně formou jiného 
testu na internetu. 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov – ZŠ Masarykova Ostrov 

Spolupráce Výchovní poradci na ZŠ 

Indikátor Počet testovaných žáků 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet -------------- 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé, školy 
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3. Priorita 2 
 

Úspěšná spolupráce školy a rodiny 

 

 

 

AKTIVITY ŠKOL 

 

Číslo a název aktivity 2.1.1. Prezentace MŠ a ZŠ a ZUŠ 

Popis Besídky, společenské akce, akademie, divadelní, hudební a taneční 
vystoupení, výstavy výrobků, workshopy, dny otevřených dveří 
s následným informováním veřejnosti v médiích. 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Rodiče, zřizovatelé, pracovníci v médiích 

Indikátor Počet uskutečněných a zveřejněných akcí – min 3 v každé škole 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet --------------- 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 
  

 

 

 

 

Cíl 2.1. Systematicky podporovat zlepšení obrazu školy ve společnosti 

Zdůvodnění Pověst školy ve společnosti ovlivňuje individuální přístup ke vzdělávání a k autoritám 
u některých sociálně slabších skupin. Zlepšení tohoto obrazu školy může přinést 
větší respekt ke škole a lidem v ní pracujících, k pochopení potřeby vzdělávání, 
k odstranění negativních faktorů – nekázeň, záškoláctví, šikana, lhostejnost atd. 

Cíl 2.2. Podporovat a rozvíjet, aby se škola a rodič vnímali jako partneři, kteří 
se zapojují do aktivit školy. 

Zdůvodnění Výchova dětí neleží jen na bedrech rodiny nebo jen na bedrech školy. Oba aktéři 
musejí spolupracovat a směřovat ke společnému cíli – výchově úspěšného mladého 
člověka. 

Cíl 2.1. Systematicky podporovat zlepšení obrazu školy ve společnosti 

Zdůvodnění Pověst školy ve společnosti ovlivňuje individuální přístup ke vzdělávání a k autoritám 
u některých sociálně slabších skupin. Zlepšení tohoto obrazu školy může přinést 
větší respekt ke škole a lidem v ní pracujících, k pochopení potřeby vzdělávání, 
k odstranění negativních faktorů – nekázeň, záškoláctví, šikana, lhostejnost atd. 



 

11 
Roční akční plán MAP II pro území obce s rozšířenou působností Ostrov pro školní rok 2021/2022 

v rámci projektu: Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov   
Nositel: MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 2.1.4. Pojď si hrát – MAP II 

Popis Pracovně výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi, výroba např. her, 
jednoduchých hraček, pohybové aktivity s vysvětlením pedagogického 
významu aktivity, diskuze se školním pedagogem, sdílení dobré praxe 
s jinými MŠ 

Realizátor MAS Krušné hory  

Spolupráce MŠ Palackého. ZŠ a MŠ Myslbekova, MŠ stráž nad Ohří, MŠ Halasova, 
ZŠ a MŠ Jáchymov, knihovna Ostrov 

Indikátor 28 akcí 

Časový harmonogram Od školního roku 2019/2022 

Rozpočet 108 640, - Kč 

Zdroje financování Projekt MAP II  
 

 

 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Číslo a název aktivity 2.2.1. Setkávání rodičů a pracovníků škol 

Popis Pravidelná setkávání rodičů a pracovníků škol s možností zapojení 
rodičů do programu, řešení potřeb školy, rodičů a dětí. 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Rodiče, SRPŠ, zřizovatelé 

Indikátor Počet setkání 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 27 000 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 
 

Číslo a název aktivity 2.2.2. Evropský den jazyků 

Popis Evropský den jazyků se slaví 26. září. Uspořádají se jazykové aktivity ve 
škole se zapojením rodičů a veřejnosti. Promítání cizojazyčných filmů, 
divadelní vystoupení v cizím jazyce, besídky, projekty s ukázkami 
mezinárodní kuchyně, výstava zaměřená na kulturní rozdíly apod. 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Rodiče, žáci, zřizovatelé 

Indikátor Počet účastníků, počet zapojených subjektů, počet akcí – min 1 ročně 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet ----------------- 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

 

 

Cíl 2.2. Podporovat a rozvíjet, aby se škola a rodič vnímali jako partneři, kteří 
se zapojují do aktivit školy. 

Zdůvodnění Výchova dětí neleží jen na bedrech rodiny nebo jen na bedrech školy. Oba aktéři 
musejí spolupracovat a směřovat ke společnému cíli – výchově úspěšného mladého 
člověka. 
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Číslo a název aktivity 2.2.3. Školní akademie, divadelní představení v cizím jazyce 

Popis Nacvičení divadelních představení v cizím jazyce s následnou prezentací 
rodičům. Případně škola připraví projektový den se společným tématem 
pro rozvoj jazykových kompetencí. 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Rodiče, žáci, učitelé 

Indikátor Počet účastníků, počet zapojených tříd, počet akcí – min. 1x ročně 

Časový harmonogram 2020/2022 

Rozpočet ---------------- 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 
 
 

4.  Priorita 3 
 

Stabilní, kvalifikovaný a spokojený tým pracovníků ve vzdělávání a pracujících 
s dětmi 

 
 
Cíl 3.1. Zvýšit motivaci, rozvíjet spolupráci pracovníků ve vzdělávání  

a pracujících s dětmi 

Zdůvodnění Motivace je základním předpokladem k rozvoji a zlepšování, k dosažení úspěchu  
a cíle. Bez motivace nelze dosáhnout změny. 

 

Cíl 3.2. Rozvíjet a podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků ve 
vzdělávání a pracujících s dětmi 

Zdůvodnění Zvyšování kvality vzdělávání a výchovy dětí a mládeže je odvislé od zvyšování 
odborných kompetencí pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Cíl 3.1. Zvýšit motivaci, rozvíjet spolupráci pracovníků ve vzdělávání  
a pracujících s dětmi 

Zdůvodnění Motivace je základním předpokladem k rozvoji a zlepšování, k dosažení úspěchu  
a cíle. Bez motivace nelze dosáhnout změny. 

 

Číslo a název aktivity 3.1.3. DVPP v nových metodách a přístupech v oblasti čtenářské  
a matematické gramotnosti 

Popis Školení pro pedagogy v oblasti nových metod výuky. V případě výjezdního 
školení s nadstavbou ve smyslu podpory kolektivního cítění. 

Realizátor NPI ČR 

Spolupráce ZŠ a MŠ a ZUŠ v ORP Ostrov  

Indikátor Počet účastníků v kurzech – min 10, počet kurzů – min 1 / rok 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatele vzdělávání 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 
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Cíl 3.2. Rozvíjet a podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků ve 
vzdělávání a pracujících s dětmi 

Zdůvodnění Zvyšování kvality vzdělávání a výchovy dětí a mládeže je odvislé od zvyšování 
odborných kompetencí pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Číslo a název aktivity 3.2.1. Podpora kvalifikovanosti učitelů 

Popis Na školách často učí dobří, ale nekvalifikovaní učitelé. Od získání 
aprobace je odrazuje finanční náročnost studia a nutnost dojíždění na 
některou z vysokých škol (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem). Možnost 
zajištění takového studia v Karlových Varech by situaci pomohla, 
případně finanční podpora pro ty, kteří jsou nuceni dojíždět. 

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., MěÚ Ostrov, Karlovarský kraj 

Spolupráce Vysoké školy poskytující kvalifikaci pedagogů, MAS Krušné hory 

Indikátor Počet kvalifikovaných učitelů 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet ------------------ 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

 

Číslo a název aktivity 3.2.4. Podpora kvalifikovanosti učitelů – zahraniční stáže  

Popis Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ prostřednictvím zahraniční 
stáže, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou 
dětí, žáků a studentů v zahraničí 

Realizátor ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet stáží, počet podpořených osob 

Časový harmonogram 2021/2023 

Rozpočet 173 000 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 

 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 3.2.2. DVPP – nové výukové metody 

Popis Možnost zajištění vzdělávání podle potřeb pedagogů – Grunnlaget, 
logopedie, matematická pregramotnost, Hejného metoda, jazyková 
připravenost, grafomotorická oblast, psychologie ve vzdělávání apod. 

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., ZŠ a MŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce NPI ČR, NNO, jiní poskytovatelé vzdělávání 

Indikátor Počet stáží – min. 1, počet pracovníků, aplikace metod 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatelů vzdělávání 

Zdroje financování Dotace MŠMT 
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Číslo a název aktivity 3.2.3. Školení na klíč 

Popis Možnost zajištění vzdělávání podle potřeb pedagogů dané školy 
uspořádané pro „sborovnu“.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., ZŠ a MŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce NPI ČR, PPP, SPC, jiní poskytovatelé vzdělávání 

Indikátor Počet školení – min 1 v každé škole, počet zúčastněných osob 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatelů vzdělávání 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

Číslo a název aktivity 3.2.5. Kvalifikace učitelů v digitálních technologiích 

Popis Pravidelné školení pedagogů přímo na škole v oblasti využívání 
informačních technologií ve výuce s využitím stávajícího HW a SW.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., ZŠ a MS v ORP Ostrov 

Spolupráce NPI ČR, NNO, jiní poskytovatelé 

Indikátor Počet stáží, počet pracovníků 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatelů vzdělávání 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

 

Číslo a název aktivity 3.2.6. Podpora „nejazykářů“ k získávání a prohlubování jazykových 
schopností 

Popis Jazykové kurzy podle skutečných potřeb učitelů v jedné ze škol.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce NPI ČR, NNO, jiní poskytovatelé, ZŠ v ORP Ostrov, zřizovatelé 

Indikátor Počet odučených hodin, počet účastníků 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatelů vzdělávání 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

 

Číslo a název aktivity 3.2.9. Další vzdělávání pracovníků 

Popis Školy se účastní výběru kurzů, eventuelně jej samy navrhují, např. 
Parazitální nemoce, První pomoc a jiné. 

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce MŠ, ZŠ, ZUŠ 

Indikátor Počet konaných akcí 

Číslo a název aktivity 3.2.8. Stínování pedagogů  

Popis Stínování kolegů v jiné škole při výuce a nabírání nových zkušeností.  

Realizátor ZŠ ORP Ostrov 

Spolupráce ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet výjezdů, počet účastníků, počet stínovaných hodin 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 10 580 Kč 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 
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Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 10 000 Kč a dále dle ceníku poskytovatele vzdělávání 

Zdroje financování MAP II v rámci projektu 

 

Číslo a název aktivity 3.2.10. Další vzdělávání pracovníků  

Popis Seminář pro pedagogy – Mgr. Robert Čapek – téma Líný učitel – 
pedagogům se ukazuje, jak kvalitně vzdělávat, a přitom zbytečně 
neztrácet energii. Správné využití psychologie, dobré didaktiky apod. 

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce městská knihovna Ostrov 

Indikátor Počet kurzů 1 počet účastníků 20 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 30 000 Kč 

Zdroje financování MAP II 

 

 

5. Priorita 4 
 

Moderní a bezpečná škola a její vybavení 

 

Cíl 4.2. Zajistit dostatečnou kapacitu a moderní vybavení škol 

Zdůvodnění Realizací tohoto cíle mohou školy v optimálních, kapacitně odpovídajících 
podmínkách s moderním vybavením realizovat vzdělávání dle nejnovějších trendů. 

 

 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 4.2.1. Inovace IT techniky 

Popis Revize stávajícího IT vybavení, doporučení a plán inovace s ohledem na 
potřeby jednotlivých institucí a na stav elektrického a internetového 
rozvodu v jednotlivých školách. 

Realizátor Zřizovatelé, MAS Krušné hory, o.p.s., SKHZ 

Spolupráce MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov, zřizovatelé 

Indikátor Počet hodin, počet vytvořených plánů inovace 

Časový harmonogram 2020/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatele služby 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 
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6.  Priorita 5 
 

Efektivní spolupráce školy s jejím zřizovatelem 

 
 
Cíl 5.1. Zajistit společné plánování rozvoje vzdělávání mezi školou a jejím 

zřizovatelem 

Zdůvodnění Společné plánování rozvoje školství a společné stanovení priorit v rozvoji dětí a 
mládeže mezi školou a jejím zřizovatelem v konkrétní obci ovlivňuje rozvoj 
nejmladší generace této obce. 

 

Cíl 5.2. Podporovat a rozvíjet systematickou spolupráci mezi školou a jejím 
zřizovatelem 

Zdůvodnění Spolupráce školy a jejího zřizovatele musí být systematická – škola musí cítit 
podporu svého zřizovatele, zřizovatel si musí být jist, že vzdělávání a výchova je 
prováděna kvalitně. 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Cíl 5.1. Zajistit společné plánování rozvoje vzdělávání mezi školou a jejím 
zřizovatelem 

Zdůvodnění Společné plánování rozvoje školství a společné stanovení priorit v rozvoji dětí a 
mládeže mezi školou a jejím zřizovatelem v konkrétní obci ovlivňuje rozvoj 
nejmladší generace této obce. 

 

Číslo a název aktivity 5.1.1. Společná setkávání škol a zřizovatele 
 

Popis Společné plánování rozvoje jednotlivých škol pro příští školní rok, 
financování, priority a potřeby škol 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce zřizovatelé, MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Počet setkání – min. 2x ročně 

Časový 
harmonogram 

2020/2022 

Rozpočet --------- 

Zdroje financování --------- 

 
 

AKTIVITY ŠKOL 

Číslo a název aktivity 5.2.1. Pravidelné návštěvy školy 

Popis Vedení obce bude pravidelně navštěvovat školy a školská zařízení. 

Realizátor MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé 

Indikátor Počet setkání – min 2x ročně 

Časový harmonogram Od školního roku 2020/2022 

Rozpočet ------- 

Zdroje financování ------- 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 5.2.3. Zapojení škol do aktivit města 
 

Popis Informování škol o aktivitách města, využití potenciálu škol, zapojení žáků 
do programu vedení města včetně návštěv partnerských měst.  

Realizátor Zřizovatelé 

Spolupráce MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov, MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Počet akcí – dle plánu na kalendářní rok 

Časový harmonogram Od školního roku 2021/2022 

Rozpočet Podle způsobu zapojení škol do aktivit. 

Zdroje financování Zřizovatel 

 
 

7.  Priorita 6 
 

Dostatek finančních zdrojů pro vzdělávání a výchovu dětí, žáků a mládeže 

 
Cíl 6.1. Zabezpečit stabilní finanční zdroje pro vzdělávání a výchovu dětí 

a mládeže 

Zdůvodnění Stabilní finanční zdroje pro vzdělávání umožňují školám dlouhodobě plánovat 
rozvoj vzdělávání a nepřinášejí výkyvy v kvalitě vzdělávání. 

 
Číslo a název aktivity 6.1.6. Financování aktivit pro vzdělávání 

 

Popis Vytvoření a činnost pracovní skupiny financování pro podporu rozvoje 
činnosti škol, financování potřeb škol a financování jejich investičních 
záměrů.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. v rámci PS financování 

Spolupráce Ředitelé, učitelé, zřizovatelé, manažeři, úředníci pro financování škol   

Indikátor Počet setkání 4x ročně 

Časový harmonogram Od školního roku 2019/2022 

Rozpočet 85 400,- Kč 

Zdroje financování MAP II 

 
 
8.  Priorita 7 
 

Efektivní spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání a pracujících 
s dětmi 

 
Cíl 7.1. Vytvořit, rozvíjet a podporovat systematickou spolupráci aktérů ve 

vzdělávání v regionu 

Zdůvodnění Spolupráce aktérů ve vzdělávání přináší rozvoj ve sdílení dobré praxe, předávání 
zkušeností a společném řešení problémů. 
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Cíl 7.2. Zvýšit dostupnost odborných služeb a organizací pro vzdělávání 

Zdůvodnění Odborné služby jsou nezbytné v rozvoji vzdělávání nejen ve městech, ale i na 
venkově a v malých obcích. Proto by tyto služby měly být dostupné všem bez rozdílu. 

 

 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Cíl 7.1. Vytvořit, rozvíjet a podporovat systematickou spolupráci aktérů ve 
vzdělávání v regionu 

Zdůvodnění Spolupráce aktérů ve vzdělávání přináší rozvoj ve sdílení dobré praxe, předávání 
zkušeností a společném řešení problémů. 

 

Číslo a název aktivity 7.1.2. Vytvoření databáze organizací pracujících s dětmi  

Popis Různé organizace se mohou podílet na rozvoji čtenářské, matematické, 
digitální a jiné gramotnosti dětí. Ideálním stavem je jejich spolupráce a 
vzájemné sdílení akcí. Vytvoření databáze, která bude snadno dostupná 
všem, je prvním krokem k úspěšné budoucí kooperaci.  

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s., MěÚ Ostrov 

Spolupráce ZUŠ, MDDM, TJ, knihovna, ZŠ a MŠ v ORP Ostrov, sportovní kluby, 
nízkoprahová centra, neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží 

Indikátor Vytvořená databáze 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet ------------  

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 
 

Číslo a název aktivity 7.1.3. Kulaté stoly pro metodickou podporu škol – MAP II 
 

Popis Pravidelné setkávání ředitelů či výchovných poradců ZŠ v ORP Ostrov a 
pracovníků OSPOD umožní efektivnější výměnu informací a také 
zkušeností jednotlivých škol. Dále umožní snadnější navázání spolupráce 
při řešení aktuálních problémů škol. Na setkání budou dle individuálních 
potřeb a situace zvány i další subjekty (SVP, PPP, SPC, NZDM, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, doprovázející organizace pěstounů, 
MDDM, policejní preventisti). 

Realizátor MěÚ Ostrov, ZŠ Masarykova, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Májová, ZŠ 
Krušnohorská. ZŠ Horní Blatná 

Spolupráce OSPOD, PPP, SPC, NNO, učitelé, výchovní poradci, MAS Krušné hory, 
o.p.s., SVP, NZDM, MDDM, policejní preventisti, neziskové organizace 
pracující s dětmi a mládeží – neformální vzdělávání 

Indikátor Uskutečněná setkání – min. 2 ročně 

Časový harmonogram Od školního roku 2021/2022 

Rozpočet 84 000 Kč 

Zdroje financování MAP II 

 
Aktivita Implementace MAP II – Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve 
vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem.  
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Číslo a název aktivity 7.1.5. Výchovně preventistické akce sociálně patologických jevů 
 

Popis PČR – obvodní oddělení Ostrov, Jáchymov, Pernink a MP Ostrov, 
Horská služba, Záchranný kruh K. Vary a JSDH Ostrov, OSPOD MěÚ 
Ostrov, budou pro školy v ORP Ostrov realizovat akce k prevenci 
sociálně patologických jevů. 

Realizátor MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce PČR Ostrov, Pernink, Jáchymov a MP Ostrov, Horská služba, OSPOD 
MěÚ Ostrov, Záchranný kruh K. Vary a JSDH Ostrov, MAS – Krušné 
hory, o.p.s.    

Indikátor Počet uskutečněných akcí – min. 2 ročně 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 350 000 Kč/rok 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 

 

 

Číslo a název aktivity 7.1.8. Hroznětínský víceboj 

Popis Setkání žáků z různých škol a tříd při sportovním víceboji.  

Realizátor MěÚ Ostrov, MAS Krušné hory, o. p. s, město Hroznětín 
ZŠ Kyselka, ZŠ J.V. Myslbeka, ZŠ Merklín, ZŠ Jáchymov, ZŠ Abertamy, 
ZŠ Hroznětín, ZŠ Krušnohorská, ZŠ Májová 

Spolupráce Učitelé MŠ a ZŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet žáků 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 10 000 Kč 

Zdroje financování Rozpočet MAP II 

 

 

Číslo a název aktivity 7.1.9. Výchovně preventistické akce sociálně patologických jevů 
 

Popis Revolution Train – program reálného příběhu, emotivních situací,  
založený na smyslovém prožitku a interaktivitě, projekt primární 
protidrogové prevence s návazným programem „To je zákon, kámo“ 

Realizátor MAS Krušné hory, o.p.s. 

Spolupráce ZŠ v ORP Ostrov, MAS Krušné hory, o.p.s., nadační fond Nové Česko 

Indikátor Počet uskutečněných akcí – min. 1  

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 118 000 Kč  

Zdroje financování MAP II 

 

 

Číslo a název aktivity 7.1.6. Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ, MDDM a knihovny 
 

Popis Využití potenciálu jednotlivých zařízení vzdělávání z hlediska vybavení 
specializovaných učeben pro podporu výuky IT techniky a 
polytechnického vzdělávání s tím, že by se v těchto učebnách 
realizovala mimoškolní aktivita žáků (např. programování reálného 
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robota na robotickém pracovišti v SPŠ Ostrov, p.o., nebo stříhání videa 
a úprava fotek v multifunkční digitální učebně apod.) 

Realizátor MŠ, ZŠ, SŠ a MDDM, knihovna, ZUŠ 

Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ, MDDM, knihovna, ZUŠ, zřizovatelé 

Indikátor Počet zapojených dětí 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet Dle ceníku poskytovatele služby 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé 
 

 

Číslo a název aktivity 7.1.7. Pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci projektu MAP 
II 

Popis Obsahem práce PS rovných příležitostí je zejména vzájemné 
vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o 
problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího 
systému a uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve 
vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá 
gymnázia. 

Realizátor PS ve spolupráci s MŠ a ZŠ 

Spolupráce MAS Krušné hory, o.p.s. 

Indikátor Počet setkání 4x ročně 

Časový harmonogram Od školního roku 2018/2022 

Rozpočet 85 400 Kč  

Zdroje financování Projekt MAP II 

 

 

Cíl 7.2. Zvýšit dostupnost odborných služeb a organizací pro vzdělávání 

Zdůvodnění Odborné služby jsou nezbytné v rozvoji vzdělávání nejen ve městech, ale i na 
venkově a v malých obcích. Proto by tyto služby měly být dostupné všem bez rozdílu. 

 
 
 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 7.2.1. Tábory pro děti  
 

Popis Příměstské či pobytové tábory pro děti pro žáky v ORP Ostrov, 
prohloubení spolupráce mezi organizacemi s cílem předejít vzniku 
sociálně patologických jevů. 

Realizátor NNO, KSk Centrum, Světlo Kadaň, Člověk v tísni, Dětské centrum 
Žabička, Rodinné centrum Sluníčko, MDDM, Ekocentrum, MAS – 
Krušné hory, o.p.s.    

Spolupráce OSPOD, ZŠ v ORP Ostrov, knihovna, Náhradním rodinám, o.p.s., 
NEMOS plus, s.r.o. 

Indikátor Počet táborů, počet dětí 

Časový harmonogram Od 2019/2022 

Rozpočet 1 718 806,88 Kč dle typu tábora, počtu přihlášených dětí, počtu 
dohlížejících osob 

Zdroje financování Dotace, příp. zřizovatelé, MAS Krušné hory, o.p.s. 
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Aktivita Příměstské tábory MAS – Krušné hory, o.p.s. 

MAS Krušné hory, o.p.s. je realizátorem příměstských táborů pro děti rodičů, které jsou v zaměstnání 

v době konání jarních a letních prázdnin. Příměstské tábory 2020/2023 se konají ve spolupráci 

s organizací Náhradním rodinám, o.p.s. a NEMOS plus, s.r.o., za pomocí financování z dotačního 

programu OPZ, reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/1616-047/0015750. Rozpočet: 1 719 000 Kč 

 

 

9.  Priorita 8 
 

Možnosti dalšího uplatnění žáků s SVP 

 

Cíl 8.2. Rozšířit a zkvalitnit vzdělávací podmínky žáků s SVP umožňující 
jejich uplatnění v dalším životě 

Zdůvodnění Žáci s SVP mají speciální a individuální potřeby ve vzdělávání, které je nutné 
respektovat a zohlednit. 

 

AKTIVITY ŠKOL 

Číslo a název aktivity 8.2.2. Zajištění školních asistentů a asistentů pedagogů 

Popis Zjištění skutečných potřeb škol a následné zajištění školních asistentů  
a asistentů pedagoga. 

Realizátor MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov 

Spolupráce Zřizovatelé, PPP, SPC 

Indikátor Počet asistentů 

Časový harmonogram Od školního roku 2021/2023 

Rozpočet 2 245 024 Kč 

Zdroje financování Dotace MŠMT 
 

 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Číslo a název aktivity 8.2.1. Zajištění psychologů, speciálních pedagogů, logopedů  
a dalších odborníků 

Popis Zajištění odborníků i sdílených pro detekování problémů žáků, jejich 
podchycení a řešení. Jedná se o aktivitu logopeda přímo ve školách, 
které je nezbytné řešit neprodleně.  

Realizátor PPP, SCP, MěÚ Ostrov, MAS Krušné hory, o. p. s. 

Spolupráce Učitelé MŠ a ZŠ a ZUŠ v ORP Ostrov 

Indikátor Počet zainteresovaných dětí 

Časový harmonogram 2021/2022 

Rozpočet 104 000 Kč/6 měsíců 

Zdroje financování Dotace MŠMT, rozpočet MAP II 
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10.  Přílohy 
 

Priority a cíle akčního plánu jsou naplňovány šablonami škol v ORP Ostrov zapojených do projektu 

MAP II a budou realizovány ve školním roce 2021–2022.  

Seznam šablon jsou vyjmenované v této příloze. 

10.1. Příloha č. 1, Priorita 1, Cíl 1.1. 
 

Priorita 1 
 

Úspěšný a spokojený žák uplatnitelný v dalším životě, podpora znalostního, 
kompetenčního a osobnostního rozvoje dětí 

 
Cíl 1.1. Podporovat rozvoj klíčových kompetencí, matematické, jazykové 

a čtenářské gramotnosti 

Zdůvodnění Klíčové kompetence představují základní obecné dovednosti, které jsou důležité 
v dalších studijních oborech, pracovních oblastech i osobních životních situacích. 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

1.1.2. Zřízení klubů čtenářské, matematické a jazykové pregramotnosti a gramotnosti, 
pokračování v dříve zřízené činnosti 
MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

MŠ a ZŠ Potůčky Hledáme cesty ke 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  

ZŠ Merklín Nové cesty ke 
společnému 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  
 

ZŠ Májová Ostrov ZŠ Májová Ostrov – 
Šablony III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  
 

ZŠ Masarykova Ostrov Zlepšujeme výuku III 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  

MŠ a ZŠ Myslbekova Nové cesty ke 
společnému 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony II 

Číslo a název aktivity 
1.1.3. Tandemová výuka v hodinách českého jazyka a matematiky 

  ZUŠ Ostrov Rozvíjíme sebe i 

naše žáky 

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ 

MŠ a ZŠ Marie Curie-

Sklodowské 

Jáchymov 

Šablony II 2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 
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Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

1.1.6. Využití nových výukových metod 

ZŠ Merklín Nové cesty ke 

společnému 

zlepšování III 

3.II/9a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 

hodin/64 týdnů 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 

hodin/48 týdnů 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Pernink Cesty ke zlepšování 

výuky III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Potůčky Hledáme cesty ke 

zlepšování III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Horní Blatná Zlepšujeme výuku III 3.II/12 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Myslbekova Nové cesty ke 

společnému 

zlepšování III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

ZŠ Merklín Nové cesty ke 

společnému 

zlepšování III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

ZŠ Masarykova Ostrov Zlepšujeme výuku III 3.II/12 Projektový den ve výuce 

ZŠ Májová Ostrov ZŠ Májová Ostrov – 

Šablony III 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.II/13 Projektový den mimo školu 

MŠ a ZŠ Potůčky Hledáme cesty ke 

zlepšování III 

3.II/13 Projektový den mimo školu 

MŠ a ZŠ Myslbekova Rozvoj dětí a žáků ze 

ZŠ a MŠ Ostrov III 

3.II/13 Projektový den mimo školu 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.I/9 Projektový den ve výuce 

MŠ Palackého Ostrov Cesta k dobré škole III 3.I/9 Projektový den ve výuce 

MŠ Halasova Ostrov Zvýšení kvality výuky 

III 

3.I/9 Projektový den ve škole 
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ZŠ a MŠ Horní Blatná Zlepšujeme výuku III 3.I/9 Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Myslbekova Rozvoj dětí a žáků ze 

ZŠ a MŠ Ostrov III 

 

3.I/9 

Projektový den ve výuce 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.I/10 Projektový den mimo školu 

MŠ Palackého Ostrov Cesta k dobré škole III 3.I/10 Projektový den mimo školu 

MŠ Halasova Ostrov Zvýšení kvality výuky 

III 

3.I/10 Projektový den mimo školu 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

MŠ a ZŠ Pernink Cesty ke zlepšování 

výuky III 

3:II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

MŠ a ZŠ Potůčky Hledáme cesty ke 

zlepšování III 

3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

ZŠ a MŠ Horní Blatná Zlepšujeme výuku III 3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

MŠ a ZŠ Myslbekova Rozvoj dětí a žáků ze 

ZŠ a MŠ Ostrov III 

3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

ZŠ Merklín Nové cesty ke 

společnému 

zlepšování III 

3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

ZŠ Masarykova Ostrov Zlepšujeme výuku III 3.II/11 Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

 

10.2. Příloha č. 1, Priorita 1, Cíl 1.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Cíl 1.2. Podporovat rozvoj talentu a nadání, podnikavosti, iniciativy, kreativity 

Zdůvodnění Nejen základní kompetence, ale i talent, nadání, podnikavost, iniciativa a kreativita 
jsou vlastnosti a dovednosti, které je potřeba v žácích systematicky rozvíjet pro 
jejich uplatnění v dalším životě. 
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Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

Šablona je uvedena obecně. 

1.2.5. Koutek logiky a deskových her 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 
výuku III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

MŠ a ZŠ Potůčky Hledáme cesty ke 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  

ZŠ Merklín Nové cesty ke 
společnému 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  
 

ZŠ Májová Ostrov ZŠ Májová Ostrov – 
Šablony III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  
 

ZŠ Masarykova Ostrov Zlepšujeme výuku III 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ  

MŠ a ZŠ Myslbekova Nové cesty ke 
společnému 
zlepšování III 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

 

10.3. Příloha č. 1, Priorita 1, Cíl 1.5. 
 

Cíl 1.5. Rozvíjet kariérové poradenství s cílem lepšího uplatnění v praxi 

Zdůvodnění Hospodářský rozvoj s sebou přináší požadavky na konkrétní znalosti a dovednosti. 
Dlouhodobé sledování těchto trendů a orientace v této oblasti pomáhá jednotlivcům 
při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání. 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

1.5.1. Seznámení se s druhy profesí 

MŠ a ZŠ Myslbekova 

Ostrov 

Rozvoj dětí a žáků ze 

ZŠ a MŠ Ostrov II. 

3.II/5 Školní kariérový poradce – 

personální podpora ZŠ 

MŠ a ZŠ Horní Blatná Zlepšujeme výuku II 3.II/5 Školní kariérový poradce – 

personální podpora ZŠ 
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Priorita 2 
 

10.4. Příloha č. 2, Priorita 2, Cíl 2.2. 
 

Úspěšná spolupráce školy a rodiny 

 
Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

2.2.1. Setkávání rodičů a pracovníků škol 

ZŠ a MŠ 
Myslbekova Ostrov 

Rozvoj dětí a žáků ze 
ZŠ a MŠ Ostrov III 

3.I/11 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí  
v MŠ 

 

Priorita 3 
 

10.5. Příloha č. 3, Priorita 3, Cíl 3.2. 
 

Stabilní, kvalifikovaný a spokojený tým pracovníků ve vzdělávání a pracujících 
s dětmi 

 
 

Cíl 3.2. Rozvíjet a podporovat zvyšování kvalifikace pracovníků ve 
vzdělávání a pracujících s dětmi 

Zdůvodnění Zvyšování kvality vzdělávání a výchovy dětí a mládeže je odvislé od zvyšování 
odborných kompetencí pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

3.2.4. Podpora kvalifikovanosti učitelů – zahraniční stáže  

ZŠ Májová 
Ostrov 

ZŠ Májová Ostrov 
III 

3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků 
ZŠ 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

MŠ Palackého Ostrov Cesta k dobré 

škole III 

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

Cíl 2.2. Podporovat a rozvíjet, aby se škola a rodič vnímali jako partneři, kteří 
se zapojují do aktivit školy. 

Zdůvodnění Výchova dětí neleží jen na bedrech rodiny nebo jen na bedrech školy. Oba aktéři 
musejí spolupracovat a směřovat ke společnému cíli – výchově úspěšného mladého 
člověka. 

3.2.8. Stínování pedagogů  
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Priorita 8 
 

10.6. Příloha č. 4, Priorita 8, Cíl 8.2. 
 

Možnosti dalšího uplatnění žáků s SVP 

 

Cíl 8.2. Rozšířit a zkvalitnit vzdělávací podmínky žáků s SVP umožňující 
jejich uplatnění v dalším životě 

Zdůvodnění Žáci s SVP mají speciální a individuální potřeby ve vzdělávání, které je nutné 
respektovat a zohlednit. 

 

Školy zapojené do aktivity – Šablony III 

8.2.2. Zajištění školních asistentů a asistentů pedagogů 

MŠ a ZŠ Abertamy Chceme zlepšovat 

výuku III 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

MŠ a ZŠ Pernink Cesty ke zlepšování 

výuky III 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

MŠ Halasova Ostrov Zvýšení kvality výuky 

III 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

MŠ Krušnohorská 

Ostrov 

Zlepšujeme výuku III 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

ZŠ a MŠ Myslbekova 

Ostrov 

Rozvoj dětí a žáků ze 

ZŠ a MŠ Ostrov III 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

MŠ a ZŠ Pernink Cesty ke zlepšování 

výuky III 

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 

ZŠ Májová Ostrov ZŠ Májová Ostrov – 

Šablony III 

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

 

 

 

 


