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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKČNÍM PLÁNU 
Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického plánování, 

komunitní přístup plánování je v území zcela přirozený vzhledem k silnému zázemí 

dobrovolných svazků obcí a k funkčním vazbám prostřednictvím místních akčních skupin, 

zejména pak prostřednictvím realizátora projektu MAS Železnohorský region. V území je 

standardní maximální efektivní využití již ověřených principů partnerství v území.  

V této souvislosti jsou nejprve vymezeny dlouhodobé aktivity tj. opatření, která vedou 

k naplňování dlouhodobých cílů, v dalších krocích zahrnuje vymezení/identifikaci konkrétních 

aktivit/projektů naplňujících cíle priorit strategické části. Opatření se týkají realizace takových 

aktivit, které v maximální možné míře zajistí kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve 

školách a v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání. Prokonzultovaná a 

projednaná opatření předkládaná v tomto akčním plánu jsou různorodá a každé opatření má 

svoje opodstatnění, své místo v rámci cíle a odlišení od ostatních opatření, ač se některá 

opatření mohou svými „názvy“ podobat, každé má pod svým cílem svoji funkci, specifičnost a 

úlohu. Podobnost opatření jen dokládá vzájemnou propojenost celého strategického 

dokumentu, kde „vše je propojeno se vším“. V území byly všemi zapojenými aktéry také 

vybrány aktivity pro realizaci v krátkodobém časovém horizontu. Jedná se o aktivity/projekty 

na období roku 2018 (předloženy členům řídícího výboru zvlášť). 

Akční plán je zpracován dle platné struktury a metodiky MŠMT a NIDV. Při tvorbě Akčního 

plánu bylo postupováno stejně jako při řešení předchozích částí tvorby MAP (analýza, 

Strategický rámec priorit do r. 2023) tzn. při maximálním zapojení všech aktérů v území.  

V rámci tvorby Akčního plánu proběhla řada jednání s klíčovými aktéry rozvoje území 

(využity byly také akce MAS Železnohorský region, kde byla využita při osobním dotazování 

odborná a laická veřejnost, dále jednání struktur realizátora projektu – tj. představenstvo a 

valné hromady MAS a jednání pracovních skupin). Pracovní návrhy aktivit byly po konečném 

schválení pracovními skupinami představeny Řídícímu výboru 28. 3. 2017, který proti 

návrhům aktivit nevznesl žádné připomínky. Při tvorbě AP byl kladen důraz na tyto fáze - 

nejprve došlo k prvotním návrhům vhodných aktivit, tyto návrhy se v dalších fázích 

revidovaly. S navrhnutými aktivitami se v území dále pracovalo. Pracovní skupiny se návrhy 

aktivit zabývaly detailněji v několika jednáních. Posléze byl vytvořen „předvýběr“ vhodných 

aktivit/projektů do Akčního ročního plánu.  

Tento postup tvorby AP byl dodržován na všech úrovních a strukturách realizátora projektu 

MAS ŽR – tedy byli zapojeni také členové představenstva a využito bylo široké členství valné 

hromady MAS ŽR. Veškerá jednání a postup při tvorbě je uváděn průběžně na webových 

stránkách MAS Želenoznohorský region, záložka/sekce MAP ORP Přelouč. 

Lze konstatovat, že všechny stanovené dlouhodobé i krátkodobé aktivity mají přímou vazbu 

a souvislost se stanovenými prioritami a cíli ve strategickém rámci MAP ORP Přelouč. 

Priority a cíle strategického rámce MAP ORP Přelouč se také naplňují vybranými aktivitami 

škol v rámci šablon (v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.). 
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Cíle všech opatření v akčním plánu se dotýkají a mají přímou souvislost s povinnými 

opatřeními MAP – tj. předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, čtenářská a 

matematická gramotnost v základním školství, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem a také s doporučenými/průřezovými opatřeními MAP – tj. 

rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků. Tuto 

provázanost představuje kapitola Vazba klíčových povinných a povinně volitelných 

témat/opatření na opatření MAP, kde jsou v tabulce uvedeny silné a slabé vazby 

provázanosti. 

2. PŘEHLED CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT 
 

Cíl 1.1 Realizace investičních, provozních a modernizačních projektů 

Opatření 
1.1.1 Sdílení informací a spolupráce (i neškolní instituce) s maximálně 
možným zajištěním zpětné vazby pro realizaci projektů investičních a 
neinvestičních v praxi 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – na základě 
komplexního řešení naplňování cíle – dle analýzy a dle aktérů území je nezbytné sdílet a 
předávat si v území informace a zpětnou vazbu mezi těmito všemi aktéry pro maximálně 
možné získání přehledu a informací o finančních zdrojích pro realizaci projektů v praxi 

Popis cíle 
opatření 

Sdílení informací a spolupráce přispívá k povědomí o možnosti 
získání finančních prostředků a zároveň vytváří další možnosti 
vzájemné kooperace při realizaci investičních, provozních a 
modernizačních projektů. Vzájemná informovanost a spolupráce může 
přicházet i od neškolských organizací a subjektů veřejné správy, jichž 
se otázka školství více, či méně týká.  
Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s předáváním informací 
týkajících se nejen realizace větších investičních projektů, ale také 
pořízení veškerého potřebného vybavení pro zkvalitnění výuky 
(souvislost v rámci povinných a doporučných/průřezových opatření – 
zejména pak v rámci čtenářské a matematické gramotnosti a 
předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita) jako jsou 
např. čtenářské mapy, deskové logické hry, šachy a další potřebné 
vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ - stavebnice, učebnice, laboratorní 
sady, mikroskopy, software,…pro děti MŠ - vhodný nábytek a 
interaktivní hračky, další specifické vybavení pro ZUŠ, DDM a další 
organizace působící ve vzdělávání, dále pak řešenými investičními 
potřebami jsou multifunkční venkovní hřiště, úprava odpočinkového 
atria, úprava budovy pavilonu, úprava prostor školní družiny, 
bezbariérový přístup do budov a rekonstrukce sportovního a dětského 
hřiště, nákup herních prvků na zahradu, rozšíření kapacit školních 
družin 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 
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Aktivity 
jednotlivých 
škol  

 Sdílení příkladů dobré praxe, vzájemná informovanost, 
mentoring 

Aktivity 
spolupráce  

 Spolupráce s MAS 

 Pravidelné setkávání škol v ORP včetně vzdělávacích 
seminářů 

Infrastruktura  

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 
1.2 Společná inspirace a tvůrčí postoj škol pro získávání 
finančních prostředků 

Opatření 1.2.1 Prohloubení komunikace mezi školskými zařízeními 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – dle analýzy a dle 
aktérů území vyplynulo, že prohlubování komunikace mezi školami je žádoucí pro 
naplňování cíle společné inspirace při získávání finančních prostředků 

Popis cíle 
opatření 

MAP nastavil novou možnost komunikační platformy, kdy spolu 
nekomunikují pouze školy z nejbližšího okolí, ale celého ORP a to jak 
školy navzájem mezi sebou, tak mezi dalšími organizacemi 
(neformální a zájmové vzdělávání, propojenost také se sociální 
oblastí). Bylo by vhodné tuto spolupráci podpořit dle hesla: „víc hlav, 
víc ví! Tato spolupráce do budoucna může probíhat i v rámci 
společných projektů. Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s 
povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

Viz tabulková příloha AP pro aktivity škol (aktivity škol – vybrané 
aktivity ze šablon, naplňování Akčního plánu MAP ORP Přelouč) 

Aktivity 
spolupráce 

 Sběr a sdílení informací o možných dalších zdrojích 
financování nebo spolufinancování aktivit na plnění cíle 

 Informační newsletter (bulletin) 

 Pravidelné setkávání škol a dalších aktérů v ORP včetně 
vzdělávacích seminářů 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

Cíl 1.3 Ředitel jako leader - manažer 

Opatření 1.3.1 Zajistit odborné kurzy pro ředitele škol 
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Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - dle analýzy a dle 
aktérů území vyplynulo, že pro ředitele je nezbytné absolvovat odborné kurzy pro naplnění 
cíle ředitel leader-manažer, neboť ředitelé musí z podstaty své činnosti zajišťovat běžný 
provozně-technický chod školských organizací, ale také komplexně řídit a udávat směr 
škole, což zahrnuje také vedení a řízení lidských zdrojů. Dle analýzy a rozhovorů s řediteli 
však bývá tato oblast řízení lidských zdrojů jednou z nejobtížnějších ve skloubení s dalšími 
pracovními povinnostmi.  

Popis cíle 
opatření 

Pokud budou zajištěny akreditované kurzy (např. NIDV) pro ředitele, 
byli by ředitelé schopni reagovat na potřeby svých škol v rámci 
aktuální nabídky. Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s 
povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Kurzy manažerských dovedností;  

 Šablona na mentoring pro řídící pracovníky škol 

 

Aktivity 
spolupráce 

 Spolupráce s NIDV 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 
2.1 Realizace osvěty v oblasti prevence sociálně-patologických 
jevů, v oblasti bezpečnosti a udržitelného rozvoje 

Opatření 2.1.1 Spolupráce s organizacemi a uvádění příkladů dobré praxe  

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – pro realizaci 
osvěty sociálně-patologických jevů z analýzy a dle aktérů území vyplynulo, že bude cíl 
naplněn prostřednictvím aktivit spolupráce s různými organizacemi – aktéry působícím 
v území včetně uvádění příkladů dobré praxe. Prevence sociálně-patologických jevů má 
přímou souvislost s výchovně vzdělávacím procesem a je-li s patřičnou mírou brána 
v potaz a je-li jí věnována patřičná pozornost, zamezí se potenciálním problémům, které 
mohou bránit či zamezit osobnostnímu rozvoji všech dětí a žáků a tak narušit proces 
budování kvalitního rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy. 

Popis cíle 
opatření 

Aktivní spolupráce s vhodnými organizacemi přinese osvětu 
v prevenci sociálně-patologických jevů a nabídne příklady dobré 
praxe, které mohou inspirovat děti a žáky v dalším životě. Cíl opatření 
se dotýká a má přímou souvislost s povinnými a 
doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 

 Spolupráce se NNO v oblasti sociálních služeb zaměřené na 
problémové rodiny (např. podpora v oblasti doučování, 
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škol psychologická podpora, pomoc v případě sociálních problémů 
apod.);  

 Spolupráce MPSV 

 Zapojení rodičů do dění ve škole;  

 Pořádání přednášek, besed, projektových dnů 

 Exkurze za příklady dobré praxe 

Aktivity 
spolupráce 

 Pokračování ve stávající spolupráci se subjekty výchovné péče 
a rozšiřování spolupráce na základě nových podnětů;  

 Rozvoj spolupráce s partnery z veřejného sektoru a místní 
samosprávy (Policie ČR, Armáda ČR atd.);  

 Exkurze za příklady dobré praxe 

 Besedy s úspěšnými absolventy škol (pozitivní vzor) 

 Informační newsletter (bulletin) 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 
2.2 Zapojení dětí a žáků do mimoškolních aktivit a kroužků 
včetně pohybových kroužků pro prevenci obezity a nemocí – 
zdravé životní prostředí 

Opatření 2.2.1 Zvýšení propagace mimoškolních aktivit 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - pro realizaci 
zapojení dětí a žáků do mimoškolních aktivit a kroužků z analýzy území a dle aktérů území 
vyplynulo, že bude cíl naplněn prostřednictvím aktivit zvyšování propagace mimoškolních 
aktivit. Budou-li tyto mimoškolní aktivity náležitě více propagovány, je reálný předpoklad 
většího zájmu ze strany rodičů a dětí. K tomu podpůrně může napomáhat databáze 
mimoškolních aktivit. Tvorba databáze mimoškolních aktivit by zjednodušila a zpřehlednila 
přístup k informacím týkajících se právě volnočasových aktivit na území ORP Přelouč. 

Popis cíle 
opatření 

Pokud stoupne povědomí o nabídce mimoškolních aktivit (mezi žáky 
i rodiči), stoupne i počet dětí navštěvujících tyto kroužky. Rodiče ani 
děti mnohdy tyto aktivity samovolně nevyhledávají, budou-li jim však 
řádně systémově a koordinovaně nabídnuty, budou informováni a 
mohou s touto nabídkou dále pracovat. Cíl opatření se dotýká a má 
přímou souvislost s povinnými a doporučenými/průřezovými 
opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Zachovat zájmovou činnost (kroužky);  

 Spolupráce se NNO v oblasti sociálních služeb zaměřené na 
problémové rodiny (např. podpora v oblasti doučování, 
psychologická podpora, pomoc v případě sociálních problémů 
apod.);  
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 Projekty na podporu zájmu žáků pro danou oblast - návštěva 
významných míst spojených s osobnostmi či událostmi 

Aktivity 
spolupráce 

 Pravidelná spolupráce škol s DDM a zájmovými organizacemi, 
sportovními kluby  

 Vytvoření databáze mimoškolních aktivit nabízených na území 
ORP Přelouč 

 Síť zdravého stravování-regionální výrobky do škol 

 Informační newsletter (bulletin) 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 
2.3 Dostatek kvalitních pedagogických i nepedagogických 
odborníků a trenérů 

Opatření 2.3.1 Vzdělávání budoucích i současných pracovníků ve školství 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - pro zabezpečení 
dostatku kvalitních pedagogických i nepedagogických odborníků a trenérů z analýzy území 
a dle aktérů vyplynulo, že bude cíl naplněn prostřednictvím aktivit vzdělávání budoucích i 
současných pracovníků ve školství, kdy součástí je nezbytná motivace pro působení 
v mimoškolních aktivitách a jejich vedení. V obcích ORP souvisí s touto tematikou problém 
nedostatku zkušených trenérů (děti a žáci v sídle ORP - ve městě Přelouč - mají lepší 
možnosti využití kvalitně vedených mimoškolních aktivit a kroužků než v malých obcích).  

Popis cíle 
opatření 

Zajištěním dostatečných možností vzdělávání, stoupne počet 
pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří tak budou 
k dispozici školám a obcím - zřizovatelům. Cíleno bude také na 
posílení meziškolních sportovních aktivit se zapojením spolupráce 
obcí – zřizovatelů. Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s 
povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Zachovat školního asistenta (změnit náplň práce školního 
asistenta, aby mohl vykonávat i pedagogickou činnost a mohl 
by vykonávat pedagogickou intervenci);  

 Vzdělávání pracovníků v oblasti speciální pedagogiky; 

 Profesní rozvoj asistentů pedagogů ve výuce (metodika výuky, 
workshopy, sdílení dobré praxe apod.) 

Aktivity 
spolupráce 

 Spolupráce s VŠ, nabídka praxí pro studenty (především PF) 

 Analýza zájmu o sport a komplexně o mimoškolní aktivity dětí - 
odhalení atraktivnosti jednotlivých sportů 

 Podpora realizace meziškolních sportovních turnajů 

Infrastruktura 
Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
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projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 2.4 Propojení volnočasových aktivit s procesem vyučování 

Opatření 2.4.1 Spolupráce s vybranými institucemi 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - pro zajištění 
propojení volnočasových aktivit s procesem vyučování z analýzy a dle aktérů území 
vyplynulo, že bude cíl naplněn prostřednictvím aktivit spolupráce s vybranými institucemi 

Popis cíle 
opatření 

Spolupráce s institucemi, které svou činností navazují na proces 
vyučování, eventuálně jej nahrazují, či přinášejí nové náhledy a formy 
procesu vyučování přispívají k atraktivitě vyučovacího procesu. Cíl 
opatření se dotýká a má přímou souvislost s povinnými a 
doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Nová šablona - kroužky bez konkrétního omezení napříč 
spektrem zájmové činnosti;  

 Společné akce MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ;  

 Zacílení spolupráce na zahraničí pro posílení jazykových 
dovedností 

 Spolupráce Přeloučských ZŠ a MŠ s Městskou knihovnou 
Přelouč 

Aktivity 
spolupráce 

 Spolupráce a v oblasti enviromentální výchovy a vzdělávání v 
oblasti přírodních věd;  

 Spolupráce škol s obecní knihovnou;  

 Spolupráce s Institutem rozvoje evropských regionů při 
Univerzitě Pardubice.  

 Exkurze 

Infrastruktura 

Projektové záměry jsou uvedené v tabulce Seznam projektových 
záměrů - Investiční priority – seznam projektových záměrů pro 
investiční intervence v SC 2.4 IROP ve Strategickém rámci MAP ORP 
Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 2.5 Podpora myšlenky komunitních škol 

Opatření 2.5.1 Propagace komunitních škol a jejich nabídky 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - pro podporu a 
rozšíření myšlenky komunitních škol z analýzy a dle aktérů území vyplývá, že je žádoucí a 
užitečné šířit myšlenku komunitních škol. Komunitní škola pozitivně ovlivní celý výchovně 
vzdělávací proces a ukáže koncept věkového prolnutí. Školy by totiž v této souvislosti s 
propagací myšlenky komunitních škol byly příkladem nezbytnosti celoživotního procesu 
učení se, neboť by ve školách byli vzděláváni (v rámci mimoškolních aktivit) kromě dětí a 
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žáků (kteří jsou prioritou), také dospělí a senioři. 

Popis cíle 
opatření 

Zpropagováním nabídky stávajících komunitních škol i této myšlenky 
se rozšiřují nabídky funkčních mimoškolních aktivit přispívajících 
k poznání, zdravému životnímu stylu včetně zaměření na výběr 
budoucího povolání a přispívají kvalitě života všech obyvatel v obcích. 
Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s povinnými a 
doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Vytváření sounáležitosti s regionem - šablony, které budou 
zahrnovat a vyžadovat společný postup více věkových skupin 
na získávání informací (geografie, historie, příroda …) ke 
tvorbě informačních materiálů a učebnic  

Aktivity 
spolupráce 

 Workshop - školy x organizace: možnosti spolupráce na 
edukačních programech;  

 Společná propagace vzdělávací koncepce (obec x školy x 
NNO);  

 Podpora celoživotního vzdělávání v území (spolupráce s kluby 
seniorů) 

 Zakládání středisek Univerzit třetího věku pro podporu 
komunitních škol-inspirace celoživotního vzdělávání pro 
mladou generaci 

 Zapojení rodičů do dění ve škole 

 Workshopy v komunitních školách/ učební materiály 

 Informační newsletter (bulletin) 

 Pravidelná spolupráce škol s DDM a zájmovými organizacemi, 
sportovními kluby 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

 

Cíl 
3.1 Společný postup obcí a škol pro zvýšení počtu dopravních 
„školních“ linek nebo fungování vlastního školního mikrobusu 

Opatření 3.1.1 Spolupráce školních zařízení a zřizovatelů 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – analýza ukázala 
problém rušení dopravních spojů, díky kterým je komplikovanější doprava dětí do ZŠ i ze 
ZŠ (malotřídních i městských). V rámci spolupráce vesnických obcí (zřizovatelů)/škol by 
bylo vhodné uvažovat směrem pro přidání autobusové školní linky, či změny časového 
harmonogramu a trasy dopravních linek. Pro zajištění dopravního spojení do škol 
(problematika vesnických škol) se dle analýzy a dle aktérů území jeví jako klíčová aktivita 
spolupráce škol a zřizovatelů (důraz na komunikaci navzájem).  
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Analýza ukázala nezbytnost zacílit pozornost proti možnému úpadku malotřídních škol, 
které mnohdy přes pedagogické i materiální kvality nejsou schopny udržet žáky ve 
vesnicích. Pokud nebude možné nalézt s dopravci kompromis, mělo by být snahou 
spolupráce škol a zřizovatelů realizovat nákup školního mikrobusu. Zřízení mikrobusu je 
samozřejmě finančně náročná alternativa řešení špatné dopravní dostupnosti vesnických 
škol, pokud ovšem nebude jiná varianta řešení možná či pokud se najde vhodný finanční 
zdroj, bude snahou i přes tuto větší finanční náročnost zajistit bezpečnou dopravu žáků do 
škol právě pomocí školního mikrobusu. 

Popis cíle 
opatření 

Spolupráce škol a zřizovatelů (důraz na komunikaci navzájem), 
koordinovaný postup ve změnách časového harmonogramu a tras 
školních dopravních linek v možné vyústění nákupu školního 
mikrobusu. 

Vytvořením spolupráce se otevírají širší možnosti prosazování 
společných záměrů, neboť vzniká silnější vyjednávací pozice a 
otevírají se nové možnosti získávání finančních prostředků na jejich 
podporu a rozvoj. Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s 
povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Koordinovaný postup škol v regionu 

Aktivity 
spolupráce 

 Společný postup škol a zřizovatelů;  

 Hledání alternativních forem hromadné dopravy (minibusy) a 
jejich financování;  

 Podpora alternativních forem dopravy (cyklostezky) 

Infrastruktura Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

 

Cíl 3.2 Optimalizace sítě zastávek v obcích 

Opatření 3.2.1 Spolupráce všech zainteresovaných jedinců i organizací 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – pro optimální 
rozmístění zastávek je dle analýzy a dle aktérů území klíčová aktivita spolupráce 
zainteresovaných jedinců i organizací – škol, zřizovatelů, dopravců, neboť analýza 
nastínila problematiku neoptimalizovaného rozmístění autobusových zastávek (mnohdy 
zbytečně vzdálených od školských zařízení), což může mít negativní vliv na bezpečné 
dopravování žáků do škol. 

Popis cíle 
opatření 

Společným postupem lze prosadit cíl správného umístění zastávek 
v obcích, což výrazně přispívá bezpečnému a spolehlivému 
dopravování žáků do škol. Zároveň lze důsledně projednat danou 
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problematiku a nejlépe docílit efektivního řešení. Cíl opatření se 
dotýká a má přímou souvislost s povinnými a 
doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Společná iniciativa škol, škol a rodičů 

Aktivity 
spolupráce 

 Zlepšení komunikace škola – zřizovatel (setkávání) 

 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

 

Cíl 4.1 Zavádění interaktivních prvků do výuky 

Opatření 4.1.1 Sdílení příkladů dobré praxe a zavádění nových metod a 
postupů do výuky 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – pro zajištění 
kvalitního výchovně vzdělávacího systému je nezbytné zavádět nové metody, postupy a 
vybavení do výuky, což zahrnuje také interaktivní prvky, sdílení příkladů dobré praxe a 
zkušeností mezi školami – to vše napomůže tento postup urychlit a zefektivnit 

Popis cíle 
opatření 

Sdílením příkladů dobré praxe budou představovány vhodné postupy  
a zkušenosti, které se již osvědčily. Ty budou sloužit jako názorný 
postup pro ostatní zainteresované subjekty a též jako silná motivace 
pro zavádění nových postupů a metod do výuky zahrnující též 
potřebné vybavení (zde prolnutí s cílem 1.1 a s opatřením 1.1.1 
Sdílení informací a spolupráce (i neškolní instituce) s maximálně 
možným zajištěním zpětné vazby pro realizaci projektů investičních a 
neinvestičních v praxi). Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost 
s povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Projektové dny,  

 Interaktivní formy výuky;  

 Využití IT nástrojů pro rozšiřování možností v oblasti 
vzdělávání 

Aktivity 
spolupráce 

 Spolupráce s podnikateli a firmami;  

 Využít moderních informačních kanálů (google, diskuzní fóra, 
sociální sítě);  

 Podporovat možnost sdílení tzv. dobré praxe v oblasti získání 
prostředků na moderní vybavení učeben a vzájemné 
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informování o nových trendech a potřebách společnosti 

 Exkurze 

 Informační newsletter (bulletin) 

 Pravidelné setkávání škol v ORP včetně vzdělávacích 
seminářů 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

 

Cíl 
4.2 Kvalitní vzdělávací proces odpovídající aktuálním 
požadavkům 

Opatření 4.2.1 Vytvoření široké komunikační platformy 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – dle analýzy a dle 
aktérů území bude vytvořením široké komunikační platformy zajištěn kvalitní vzdělávací 
proces. Široká komunikační platforma se týká společného zapojení všech aktérů z různých 
oblastí (vzdělávání, sociální oblast, životní prostředí, apod.), což napomůže koordinaci a 
správnému systémovému přesunu poznatků a zkušeností do vzdělávacího procesu. 

Popis cíle 
opatření 

Základem je vytvoření komunikační platformy, na níž se budou 
všechny subjekty spojené se školami pravidelně setkávat: řídící 
orgány, odborníci z navazujících profesí, rodiče a další odborníci. Poté 
může docházet k širokému sdílení informací na základě aktuálních 
potřeb vzdělávacího procesu. Cíl opatření se dotýká a má přímou 
souvislost s povinnými a doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Zachovat doučování;  

 Vytvoření partnerských škol - možnost sdílení nových forem 
výuky;  

 Šablona vzdělávání cizinců;  

 Podpora výuky technických předmětů 

Aktivity 
spolupráce 

 Najít formy spolupráce se zaměstnavateli v regionu a experty 
v oboru;  

 Propojení platformy - škola - rodiče – experti;  

 Spolupráce s řemeslníky, firmami 

 Exkurze 

 Workshopy 

 Informační newsletter (bulletin) 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 
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Cíl 4.3 Zajištění kvalitních a tvůrčích prostor pro výuku 

Opatření 4.3.1 Aktivní zapojení dětí a žáků, spolupráce s vědeckými institucemi 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území dle analýzy a dle 
aktérů území se ukázalo, že bude aktivním zapojením dětí, spoluprací s vědeckými 
institucemi zajištěn kvalitní a tvůrčí prostor pro výuku 

Popis cíle 
opatření 

Spolupodílení se na vytváření kvalitního vzdělávacího prostoru. Pokud 
žáci dostanou možnost spolupodílet se na vytváření prostředí, v němž 
probíhá vzdělávací proces, ztotožní se s ním, což kvalitativně podpoří 
proces vzdělávání. Spolupráce s vybranými vědeckými i dalšími 
institucemi vytváří podnětné prostředí k čerpání vědomostí i inspirace. 
Cíl opatření se dotýká a má přímou souvislost s povinnými a 
doporučenými/průřezovými opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Podpora realizace třídního projektu žáků, jehož cílem je 
vytvoření podnětného prostředí samotnými žáky dle jejich 
návrhu;  

 Podpora exkurzí v praxi - u zaměstnavatelů, u 
specializovaných organizací - SŠ, VŠ, NNO, hvězdárny, 
muzea, knihovny, divadla, pro podporu výuky;  

 Zapojení žáků v rámci výuky do úprav okolí školy - např. 
zřízení bylinkové zahrádky 

Aktivity 
spolupráce 

 Místní burza sponzoringu do škol,  

 Propagace místních zaměstnavatelů 

 Exkurze 

 Projektové dny/exkurze/burza sponzoringu 

 Informační newsletter (bulletin) 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 4.4 Pedagogicko-psychologické poradenství 

Opatření 4.4.1 Spolupráce s poradenskými institucemi a sdílení zkušeností. 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území – dle analýzy a dle 
aktérů území bude spoluprací s poradenskými institucemi a sdílením zkušeností zajištěno 
kvalitní a dostupné pro všechny subjekty pedagogicko-psychologické poradenství 

Popis cíle 
opatření 

Aktivním přístupem a spoluprací s psychology, PPP a dalšími 
institucemi bude zajištěn vhodný duševní rozvoj žáků i jejich 
schopností a kompetencí k učení. Sdílení informací a dobré praxe 
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přispěje k rozvoji inkluze a způsobu práce se žáky se SVP, které je 
dosud bráno jako obtížněji uchopitelné. Cíl opatření se dotýká a má 
přímou souvislost s povinnými a doporučenými/průřezovými 
opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle  

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Školní psychologové přímo na školách;  

 Pravidelná mapování (testy) žáků PPP;  

 Motivační programy pro posilování sebevědomí 

Aktivity 
spolupráce 

 Přímá spolupráce s PPP;  

 Monitoring dostupných nástrojů.  

 Vyhodnocení jejich úspěšnosti a aplikace;  

 Návštěvy škol, které mají zkušenosti s inkluzí, s žáky se 
specifickými potřebami vzdělávání, včetně nadaných žáků, 
spolupráce se školami pro nadané žáky 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

 

 

Cíl 4.5 Další vzdělávání pedagogů 

Opatření 4.5.1 Dostatečná nabídka kurzů a vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené analýzy řešeného území - dle analýzy a dle 
aktérů území je další vzdělávání pedagogů klíčovým faktorem pro kvalitní výchovně 
vzdělávací proces, což bude zajištěno dostatečnou nabídkou kurzů a obecně nabídkou 
dalšího vzdělávání, ze které si mohou ředitelé a pedagogové vhodně vybírat 

Popis cíle 
opatření 

Dostatečná nabídka a možnosti vzdělávání. Pedagogové jsou zvyklí 
nejen učit, ale i se učit novým poznatkům  
a přizpůsobovat jim učivo. Podmínkou tohoto však je dostatečná 
nabídka a možnosti získávání nových poznatků a seznámení se 
s novými metodami pedagogické práce. V tomto případě je nutná 
součinnost s řídícími orgány a institucemi zaměřenými na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Cíl opatření se dotýká a má 
přímou souvislost s povinnými a doporučenými/průřezovými 
opatřeními MAP. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů) vedoucích 
k naplnění cíle 

Aktivity 
jednotlivých 
škol 

 Odborné kurzy dle aprobace učitele;  

 Sdílení zkušeností mezi školami v území – semináře;  

 Kurzy osobnostního rozvoje;  

 Workshopy, hospitace, výměna zkušeností 

Aktivity 
spolupráce 

 Spolupráce s NIDV;  
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 Spolupráce s VŠ;  

 Spolupráce s MŠMT 

Infrastruktura 

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v 
tabulce Seznam projektových záměrů - Investiční priority – seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP ve 
Strategickém rámci MAP ORP Přelouč do r. 2023 

3. POPIS SOULADU STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 

S INVESTIČNÍMI POTŘEBAMI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  

Strategický rámec MAP ORP Přelouč svými definovanými prioritami a souborem 
navazujících cílů jednoznačně vymezuje potřeby řešeného území nejen z hlediska 
investičních potřeb. Současně byly sběrem dat od vzdělávacích zařízení v řešeném území 
identifikovány investiční potřeby, které tato vzdělávací zařízení buď již aktuálně řeší, nebo 
která budou v programovém období 2014 -2020 řešena.  

Investiční potřeby jsou jednoznačně finančně, organizačně, časově i administračně 
nejnáročnějšími potřebami, které byly na řešeném území identifikovány. 

Investiční potřeby řeší v rámci Strategického rámce MAP ORP Přelouč především Priorita 
č.1 Zajištění finančních prostředků, z cílů pak primárně cíl 1.1 Realizace investičních, 
provozních a modernizačních projektů. Prolínání zde je patrné s prioritou 4 Zkvalitnění 
procesu vyučování, cíl 4.1 Zavádění interaktivních prvků do výuky. 

Soulad Strategického rámce MAP ORP Přelouč s investičními potřebami v oblasti vzdělávání 
je možno definovat jako soulad strategických cílů 1. 1., 1.2 a 1.3 a 4.1 s identifikovanými 
řešenými či připravovanými investičními potřebami vzdělávacích zařízení na řešeném území. 

V rámci této priority č. 1 a č. 4 a jejími cíli se jedná zejména o moderně vybavené učebny. 
Řešenými investičními potřebami jsou např. učebny přírodních věd, učebny jazykové a 
jazyková laboratoř a vybavení IT technikou. Z tohoto hlediska je možno konstatovat, že 
souladu bylo dosaženo v maximální možné míře. 

Touto prioritou 1 a jejími cíli jde také o zajištění kvalitního zázemí škol a venkovních 
prostranství (školní zahrady, sportoviště, včetně oplocení), které ve většině případů 
neodpovídá současným požadavkům, školy a školská zařízení se potýkají s nevyhovujícím 
stavem infrastruktury. Řešenými investičními potřebami jsou multifunkční venkovní hřiště, 
úprava odpočinkového atria, úprava budovy pavilonu, úprava prostor školní družiny, 
bezbariérový přístup do budov a rekonstrukce sportovního a dětského hřiště, nákup herních 
prvků na zahradu, rozšíření kapacit školních družin. Z tohoto hlediska je možno rovněž 
konstatovat, že souladu bylo dosaženo v maximální možné míře. 
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4. VAZBA KLÍČOVÝCH POVINNÝCH A POVINNĚ VOLITELNÝCH TÉMAT/OPATŘENÍ NA 

OPATŘENÍ MAP 
 
Všechna opatření v rámci MAP ORP Přelouč mají vazbu na povinná a povinně volitelná opatření. Liší se pouze v síle těchto vazeb, což ukazuje tabulka níže. 

Vazba opatření na povinná a volitelná/doporučená témata 
 opatře

ní 
1.1.1  

opatře
ní 
1.2.1  

opatře
ní 
1.3.1  

opatře
ní 
2.1.1  

opatře
ní 
2.2.1  

opatře
ní 
2.3.1  

opatře
ní 
2.4.1  

opatře
ní 2.5 
.1 

opatře
ní 
3.1.1  

opatře
ní l 
3.2.1  

opatře
ní  
4.1.1  

opatře
ní 

4.2.1  

opatře
ní 

4.3.1  

opatře
ní 

4.4.1  

opatře
ní 

4.5.1  

I. 
PŘEDŠKOLN
Í 
VZDĚLÁVÁNÍ 
A PÉČE: 
DOSTUPNOS
T- INKLUZE – 
KVALITA 

xxx xxx xxx x xx x xxx x x x xxx xxx xxx xxx xxx 

II. 
ČTENÁŘSKÁ 
A 
MATEMATIC
KÁ 
GRAMOTNO
ST V 
ZÁKLADNÍM 
ŠKOLSTVÍ 

xxx xxx xxx xx xx xx xxx xxx xx x xxx xxx xxx x xxx 

III. 
INKLUZIVNÍ 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx 
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VZDĚLÁVÁNÍ 
A PODPORA 
DĚTÍ A ŽÁKŮ 
OHROŽENÝC
H ŠKOLNÍM 
NEÚSPĚCHE
M 

Volitelné 
opatření 
1:Rozvoj 
kompetencí 
dětí a žáků 
pro aktivní 
používání 
cizího jazyka 

xxx xxx xxx x xx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxx x xxx 

Volitelné 
opatření 
2:Rozvoj 
kompetencí 
dětí a žáků v 
polytechnick
ém 
vzdělávání 

xxx xxx xxx x xx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxx x xxx 

Volitelné 
opatření 
3:Rozvoj 
podnikavosti 
a iniciativy 
dětí a žáků 

xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xx x xxx xx xxx xx xxx 
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5. TABULKOVÁ PŘÍLOHA PRO AKTIVITY ŠKOL (aktivity škol – vybrané aktivity ze šablon, 

naplňování AP MAP ORP Přelouč) 
Aktivity jednotlivých škol – školy ORP Přelouč  

    
SOULAD s povinnými a průřezovými/doporučenými OPATŘENÍMI MAP 

Identifikace ZŠ 
Název 
projektu/aktivity 

Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu (od-
do) 

Předškolní  
vzdělávání a 
péče: 
dostupnost-
inkluze-kvalita 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost v 
základním 
školství 

Inkluzivní 
vzdělávání a 
podpora dětí a 
žáků ohrožených 
školním 
neúspěchem  

Rozvoj 
kompetencí dětí 
a žáků pro 
aktivní používání 
cizího jazyka 

Rozvoj 
kompetencí dětí 
a žáků v 
polytechnickém 
vzdělávání 

Rozvoj 
podnikavosti a 
iniciativy dětí 
a žáků 

Mateřská škola 
Břehy, okres 
Pardubice 

Chůva- personální 
podpora MŠ 

193 620,00 2017-2019 x         x 

Mateřská škola 
Břehy, okres 
Pardubice 

DVVP-Specifika 
práce s dvouletými 
dětmi 24 h 

50 640 2017-2019 x         x 

Mateřská škola 
Kladruby nad 
Labem, okres 
Pardubice 

Školní asistent - 
personální podpora 
MŠ 

210 120,00 2017-2019 x       x x 
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Mateřská škola 
Kladruby nad 
Labem, okres 
Pardubice 

Specifika práce 
pedagoga s 
dvouletými dětmi v 
MŠ 

20 256,00 2017-2019 x         x 

Mateřská škola 
Kladruby nad 
Labem, okres 
Pardubice 

Odborně zaměřená 
tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ 22 056,00 2017-2019 x         x 

Mateřská škola 
Přelouč, Za 
Fontánou 935, 
okres Pardubice 

Chůva - personální 
podpora MŠ 

290 430,00 2017-2019 x         x 

Mateřská škola 
Turkovice, okres 
Pardubice 

Chůva - personální 
podpora MŠ 

225 890,00 2017-2019 x 
    

x 
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Mateřská škola 
Turkovice, okres 
Pardubice 

Specifika práce 
pedagoga 
s dvouletými dětmi 
v MŠ 
 

10 128,00 2017-2019 x 
    

x 

Mateřská škola 
Turkovice, okres 
Pardubice 

Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých 
škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 
(pro MŠ) 
 

8 492,00 2017-2019 x 
  

x x x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická 
pregramotnost 

20 256,00 2017-2019 x         x 
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ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 

27 008,00 2017-2019 x           

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Školní asistent - 
personální podpora 
MŠ 

210 120,00 2017-2019 x       x x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská 
pregramotnost 

13 504,00 2017-2019 x         x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Prevence 
logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v 
MŠ 

25 320,00 2017-2019 x           
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ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Odborně zaměřená 
tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ 22 056,00 2017-2019 x         x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Školní asistent - 
personální podpora 
ZŠ 

420 240,00 2017-2019   x     x x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 34 092,00 2017-2019   x         

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská 
gramotnost 

67 520,00 2017-2019   x       x 
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ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická 
gramotnost 

13 504,00 2017-2019   x       x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 80 
hodin_Cizí jazyky 

67 520,00 2017-2019   x   x     

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Vzdělávání 
pedagogického 
sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - 
vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

13 600,00 2017-2019     x     x 

ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Čtenářský klub 
pro žáky ZŠ  69 108,00 2017-2019   x         
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ZŠ a MŠ Řečany 
nad Labem 

Klub zábavné logiky 
a deskových her pro 
žáky ZŠ 34 554,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Břehy, okres 
Pardubice 

Příprava na 
vyučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 

76 707,00 2017-2019     x       

Základní škola 
Břehy, okres 
Pardubice 

Školní asistent - 
personální podpora 
ZŠ 

210 120,00 2017-2019   x     x x 

Základní škola 
Břehy, okres 
Pardubice 

Klub zábavné logiky 
a deskových her pro 
žáky ZŠ 17 277,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Zdechovice, okres 
Pardubice 

Školní asistent - 
personální podpora 
ZŠ 

227 630,00 2017-2019   x     x x 

Základní škola 
Zdechovice, okres 
Pardubice 

Příprava na 
vyučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 

51 138,00 2017-2019     x       
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Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogického 
sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - 
vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

4 080,00 2017-2019     x       

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská 
gramotnost 

20 256,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická 
gramotnost 

13 504,00 2017-2019   x       x 
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Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Cizí jazyky 

6 752,00 2017-2019       x     

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzájemná 
spolupráce 
pedagogů 
ZŠ_Čtenářská 
gramotnost 

16 136,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Odborně zaměřená 
tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči 
žáků ZŠ 22 056,00 2017-2019         x x 

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 68 184,00 2017-2019     x       
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Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Vzájemná 
spolupráce 
pedagogů 
ZŠ_Matematická 
gramotnost 

16 136,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Čtenářský klub 
pro žáky ZŠ  34 554,00 2017-2019   x         

Základní škola 
Vápno, okres 
Pardubice 

Klub zábavné logiky 
a deskových her pro 
žáky ZŠ 69 108,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Přelouč, 
Smetanova 1509, 
okres Pardubice 

Školní psycholog - 
personální podpora 
ZŠ  

336 420,00 2017-2019     x       

Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 32 
hodin_Mentoring 

40 512,00 2017-2019   x       x 
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Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Školní asistent - 
personální podpora 
ZŠ 

560 320,00 2017-2019   x     x x 

Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská 
gramotnost 

20 256,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ - 
DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická 
gramotnost 

27 008,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Vzdělávání 
pedagogického 
sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - 
vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin 

13 600,00 2017-2019     x       
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Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem 34 092,00 2017-2019     x     x 

Základní škola 
Choltice, okres 
Pardubice 

Klub zábavné logiky 
a deskových her pro 
žáky ZŠ 69 108,00 2017-2019   x       x 

Základní škola 
Přelouč, 
Masarykovo 
náměstí 45, okres 
Pardubice 

Školní psycholog - 
personální podpora 
ZŠ  

336 420,00 2017-2019     x       
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