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Mateřské školy 

 

 

Prioritní oblast rozvoje 1: Dostupnost a kvalita škol  
 
Strategický cíl: Podpora motivace k využívání kapacit škol v místě bydliště  
 
1. Aktivita: Odborně zaměřená tematická setkávání  
2. Aktivita: Spolupráce s rodiči  
3. Aktivita: Spolupráce se ZŠ  
4. Aktivita: Spolupráce s VŠ  
5. Aktivita: Spolupráce s LŠU A ZUŠ  
6. Aktivita: Podpora pohybových dovedností dětí  

 

Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
MŠ 
zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Odborně 
zaměřená 
tematická 
setkávání  

21 odborně zaměřená tematická setkávání formou 
interaktivních besed rodičů s odborníky na témata 
podporující usnadnění přechodu dětí z mateřské do 
základní školy Česko-německá spolupráce projekt 
Mint od mala 

182 000 Šablony pro ZŠ a  

MŠ 

odborníci, rodiče, Nadační fond 

Zelený poklad, MŠ Čížkov, MŠ 

pro zrakově postižené Plzeň, MŠ 

Chodová Planá, Evangelická 

mateřská škola v 
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MÜNCHBERGU, Katolická 

mateřská škola ST. BILHILDIS ve 

Veitshöchheimu u Würzburgu, 

Katolická mateřská škola ST. 

BILHILDIS ve Veitshöchheimu u 

Würzburgu Mateřská škola 

Johanitů STEMPFERHOF, 

psycholožka, logopedka, 

učitelka, 6.MŠ, 50.MŠ, MŠ 

Křimice, ZŠ a MŠ pro zrakově 

postižené a vady řeči, Plzeň 

2. 
Spolupráce s 
rodiči 

55 třídní schůzky, odborné konzultace, individuální 
rozhovory, řešení školní zralosti dětí, OŠD, PLPP, 
integrace dětí, spoluúčast na akcích a projektech 
školy, besedy pro rodiče, poradenská činnost pro 
rodiče a další aktivity 

177 000 vlastní zdroje obec Tymákov, rodiče, SPC 

3. 
Spolupráce 
se ZŠ a SŠ 

24 dlouhodobá spolupráce se ZŠ, návštěvy 1.tříd v I. a II. 
pololetí, předvánoční a jarní setkání, pronájem 
tělocvičny a školního hřiště, pozvání na zahradní 
slavnost, návštěvy vyšších ročníků ZŠ 

58 000 vlastní zdroje ZŠ Tymákov, 25. ZŠ, SZŠ a VOŠZ, 

SPŠ strojní a SOŠ prof. Švejcara, 

28. základní škola Plzeň, další 

základní školy (Újezd, 22. ZŠ, ..), 

předškolní děti, ZŠ Chválenická 

 

4. 
Spolupráce s 
VŠ 

24 pravidelné vedení pedagogických praxí FPE ZČU, 

pohybové testování dětí mateřských škol „P 1“ za 

účasti studentů PF katedry TV, nabídka mediků z LF 

UK – obor stomatolog (péče o chrup dětí), obor 

medicíny, beseda Zdravé zoubky 

 

38 000 vlastní zdroje FPE ZČU, LF UK 



4 
 

5. 
Spolupráce s 
LŠU A ZUŠ  

9 výchovné koncerty v ZUŠ při 25. ZŠ, průzkum 
hudebnosti dětí  

0 vlastní zdroje ZUŠ při 25. ZŠ 

6.  
Podpora 
pohybových 
dovedností 
dětí  
 

16 sportovní kroužek v MŠ, kroužek tanečky, turistický 
víkend pro děti, Habrováček, Projekt Pohyb1 atd. 

58 000 Vlastní zdroje 89. MŠ, Nadace sportující 
mládeže, ZČU, Pohyb a zdraví, 
o.p.s., 28. ZŠ,  MMP OŠMT, MO 
Plzeň 4 
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Strategický cíl: Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských  a základních škol na základě analýzy potřeb regionu  
 
1. Aktivita: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv   
2. Aktivita: Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize  
3. Aktivita: Individualizace vzdělávání v MŠ  
4. Aktivita: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ  
5. Aktivita: Chůva – personální podpora MŠ   

 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
 Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých 
škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

21 projekt Klokanovy školy, sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv   

162 000 vlastní zdroje, 
Šablony pro ZŠ a  
MŠ, dotace  

ZŠ a MŠ Božkov, Lužánky Brno, 
25. MŠ, 6. MŠ Plzeň, 22. MŠ 
Plzeň, 64. MŠ Plzeň, 57. MŠ 
Plzeň, 63. MŠ Plzeň, MŠ 
Domažlice, 1. MŠ Horní Bříza – 
ves, 64. MŠ, MŠ Křimice, 6. MŠ, 
50.MŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené a vady řeči, Plzeň 

2. 
 Profesní rozvoj 
předškolních 
pedagogů 
prostřednictvím 
supervize  

5 setkání ředitelek plzeňských MŠ – Supervize 
(I. a II.) 

96 000 vlastní zdroje  

3. 
 Individualizace 
vzdělávání v MŠ  

9 program: Strategické řízení a plánování (SRP), 
10 seminářů 

124 000 vlastní zdroje, 
Šablony 

NIDV Plzeň 
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4. 
 Specifika práce 
pedagoga s 
dvouletými dětmi v 
MŠ 

18 akreditovaný kurz DVPP zaměřený na 
specifika dvouletých dětí v MŠ 

317 256 Šablony pro ZŠ a  
MŠ 

NIDV Plzeň 

5. 
 Chůva – personální 
podpora MŠ   
 

7 chůva – personální podpora MŠ   1 186 
000 

Šablony pro ZŠ a  
MŠ 

- 
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Prioritní oblast rozvoje 2: Rozvoj kompetencí pedagogů, dalších pracovníků působících ve vzdělávání, výchově a expertů  
 
Strategický cíl: Rozvoj inkluzivního vzdělávání   
  
1. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na společné/inkluzivní vzdělávání 
2. Aktivita: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů  
3. Aktivita: Školní asistent  
4. Aktivita: Aktivity k rozvoji inkluze  
5. Aktivita: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)  

 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity  

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity v . 
Kč 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ 
zaměřené na 
společné/inkluzivní 
vzdělávání 

20 školení pedagogů, sdílení praxe jiných škol 

z praxe ve třídě s dětmi s SVP 

97 800 Šablony pro ZŠ a  
MŠ, dotace  vlastní 
zdroje 

NIDV Plzeň, MŠ Soběslav 

2.  
Osobnostně sociální 
rozvoj předškolních 
pedagogů  

8 každodenní práce s dětmi SVP, integrace 
cizinců, vytváření klidného a podnětného 
prostředí, seznamování s AJ, logopedická 
prevence, zdravotní cvičení, jóga, overbaly, 
balanční prvky 

232 000 vlastní zdroje, 
dotace 

ID Pro,s.r.o., NIDV 

 

3. 
Školní asistent  

15 personální podpora školy  2 080 
000 

Šablony pro ZŠ a  
MŠ 
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4. 
Aktivity k rozvoji 
inkluze  
 

15 každodenní práce pedagogů s žáky s SVP  
Práce s žáky s OMJ  
Integrace cizinců, vytváření klidného 
podnětného prostředí,  
seznamování s AJ, logopedická prevence u 
dětí s vadami řeči, zdravotní cvičení, jóga, VV 
materiál, overbaly pro každé dítě, jógové 
podložky, masážní míčky, labyrinty, balanční 
prvky  

34 200 vlastní zdroje  

5. 
Spolupráce s 
pedagogicko-
psychologickou 
poradnou (PPP)  
 

55 více spolupracovat s PPP – pokud to bude 
nutné, dohodnout vzájemné konzultace, 
spolupracovat s logopedem, využívat 
možností DVPP k podpoře dětí se SVP (např. 
cizinci), vhodné materiální, technické i 
personální vybavení školy 

48 000 vlastní zdroje PPP 
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Strategický cíl: Rozvoj čtenářské gramotnosti  
  
1. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na čtenářskou pregramotnost  
2. Aktivita: Čtenářské aktivity  
3. Aktivita: Navýšení a obnova knižního fondu  
4. Aktivita: Spolupráce s knihovnou  

 
 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
 Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ 
zaměřené na 
čtenářskou 
pregramotnost 

20 podpora růstu pedagogů prostřednictvím 
akreditovaného kurzu DVPP, získávání 
dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti 
čtenářské pregramotnosti  

94 500 Šablony pro ZŠ a  
MŠ, vlastní zdroje 

NIDV, KCVJŠ 

2. 
Čtenářské aktivity 

37 dramatizace, předčítání knih - Projekt Česko 
čte dětem, přednes, vyprávění, rytmické a 
sluchové hry, práce s textem, sdílení zážitků, 
hry pro rozvoj komunikace, čtenářské 
koutky, prezentace oblíbených knih z 
domova 

156 000 vlastní zdroje Knihovna města Plzeň 

3. 
Navýšení a obnova 
knižního fondu 

28 zajištění moderních atraktivních titulů, 
encyklopedií a atlasů, logopedické hry, 
poznávání barev a tvarů, podpora fantazie, 
zájmu o čtení a literaturu 

299 000 vlastní zdroje  
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4. 
Spolupráce s 
knihovnou a dalšími 
organizacemi 

32 spolupráce s místní knihovnou, návštěva 
knihovny a pojízdné knihovny, seznamování 
se s knihou a časopisy i odbornou literaturou 
- mapy 

5 500 vlastní zdroje Knihovna města Plzeň  
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Strategický cíl: Rozvoj matematické gramotnosti  
  

1. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na matematickou gramotnost  
2. Aktivita: Podpora matematické pregramotnosti u dětí  
3. Aktivita: Spolupráce se ZŠ a dalšími organizacemi v oblasti matematiky  

  

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity  

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků MŠ 
zaměřené na 
matematickou 
pregramotnost 

19 podpora pedagogů prostřednictví 
akreditovaného kurzu DVPP v oblasti 
matematické pregramotnosti, 
sebevzdělávání, získávání dovedností, 
znalostí a kompentencí 

140 000 Šablony pro ZŠ a  
MŠ, vlastní zdroje 

NIDV Plzeň 

2. 
Podpora 
matematické 
pregramotnosti u 
dětí 

55 smyslové hry s dětmi, porovnávání pojmů 
tvoření skupin, práce s geometrickými tvary 
a číselnou řadou, čtení čísel, práce se znaky a 
symboly, hry pro vnímání prostoru a času, 
přirozené setkávání  s matematickými 
pojmy, pokusy a řešení úloh, didaktické hry, 
prožitkové učení, objevování, experimenty, 
hlavolamy a sestavování tvarů, puzzle 

154 200 vlastní zdroje H - Mat Praha 

3. 
Spolupráce se ZŠ a 
dalšími organizacemi 

15 návštěvy hodin matematiky v 1. ročníku ZŠ, 
návštěvy Techmanie 

19000 vlastní zdroje Techmanie Plzeň, 28. ZŠ, 20. 
ZŠ, 13. ZŠ, 21. ZŠ 
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Strategický cíl: Rozvoj jazykových kompetencí   
 
1. Aktivita: Aktivity k rozvoji jazykových kompetencí  
2. Aktivita: Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ  
3. Aktivita: Spolupráce pro rozvoj jazykových kompetencí (Pozn. včetně logopedie)  

 
 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroj finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Aktivity k rozvoji 
jazykových 
kompetencí 

36 dostatek možností seznamovat se s 
mluvenou formou jazyka a vlastní 
komunikací, individuální práce s dětmi 
cizinci, využívání interaktivních výukových 
aplikací  

71 000 vlastní zdroje  

2. 
Prevence 
logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v 
MŠ 

12 absolvování akreditovaného kurzu DVPP - 
Logopedický asistent - Primární logopedická 
prevence ve školství 

356 320 Šablony pro ZŠ a  
MŠ 

NIDV Plzeň 

3. 
Spolupráce k rozvoji 
jazykových 
kompetencí 

14 spolupráce s SPC, spolupráce s rodiči 3 000 vlastní zdroje Meta o. p. s., 
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Strategický cíl: Rozvoj digitálních kompetencí  
  
1. Aktivita: Aktivity k rozvoji digitálních kompetencí  
2. Aktivita: Spolupráce s Techmánií a Centrem robotiky   

 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroje 
finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Aktivity k rozvoji 
digitálních 
kompetencí  

29 využívání interaktivní tabule pro hru i výuku 
dětí, využívání digitálního fotoaparátu pro 
kreativitu dětí 

568 000 vlastní zdroje  

2. 
Spolupráce 
s Techmanií a 
Centrem robotiky   

21 podpora aktivit neformálního a zájmového 
vzdělávání v oblasti polytechnické výchovy, 
pravidelné návštěvy Techmania a Centra 
robotiky (2x ročně) 

50 000 vlastní zdroje Techmania, Centrum robotiky 
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Prioritní oblast rozvoje 3: Uplatnitelnost absolventů na současném trhu práce  
 
 
Strategický cíl: Podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků   
  
1. Aktivita: Aktivity k rozvoji EVVO  
2. Aktivita: Spolupráce k rozvoji EVVO  
3. Aktivita: Aktivity k rozvoji polytechniky  
4. Aktivita: Spolupráce s Techmánií a Depo  
 
 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet MŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

Zdroje 
finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Aktivity škol k rozvoji 
EVVO 

20 rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
polytechnickém vzdělávání (např. pokusy, 
bádání, experimenty, objevy, budování 
vztahu k přírodě, herbáře, nástěnky, 
pěstování rostlin, polytechnické pomůcky, 
dětské nářadí, účast na kurzech MINT od 
mala, tvořivé dílničky atd.) 

308 000 vlastní zdroje, 
dotace 

Ametyst, Zelený poklad, Envic, 
Rezekvítek, Mrkvička, děti, 
rodiče, veřejnost, 

2. 
Aktivity spolupráce k 
rozvoji EVVO  

11 rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
polytechnickém vzdělávání  formou 
spolupráce (spolupráce s AMETYST o.s., 
výchovně vzdělávací programy na statku 
Nebílov, Újezd nade Mží, Moulisovou 
farmou, návštěvy ZOO Plzeň) 

1 786 000 vlastní zdroje AMETYST, statek Újezd nade 
Mží, ZOO 
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3. 
Aktivity k rozvoji 
polytechnické 
výchovy 

38 rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
polytechnickém vzdělávání (např. práce s 
netradičním materiálem, experimenty a 
objevy, hry na řemesla, pozorování staveb v 
okolí MŠ atd.) 

446 000 vlastní zdroje  

4. 
Spolupráce s 
Techmanií, 
Depem2015, MTU a 
dalšími organizacemi 

24 účast na workshopech v Techmanii, 
vzdělávací programy Depo Plzeň, MTU, 
beseda s Hasiči, spolupráce s rodiči 

39 000 vlastní zdroje, 
dotace 

Techmánie Plzeň, Depo Plzeň, 
rodiče  
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Prioritní oblast rozvoje 4: Rozvoj infrastruktury  
 
Strategický cíl: Rozvoj infrastruktury   
1. Aktivita: Zajišťování finančních zdrojů a příprava projektové dokumentace  
2. Aktivita: Podání projektového záměru – ITI  
3. Aktivita: Realizace akcí plánovaných v příloze MAP  
4. Aktivita: Mapování nových investičních záměrů  
 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - počet 
MŠ zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v tis. Kč 

Zdroje 
finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Zajišťování 
finančních zdrojů a 
příprava projektové 
dokumentace 

14 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň. 

73 000 MŠMT, město 
Plzeň    

Aibe Česko s.r.o. 

2. 
Podání projektového 
záměru – ITI  

0 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň. 

0 MŠMT, město 
Plzeň    

 

3. 
Realizace akcí 
plánovaných 
v příloze MAP  

2 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň.  

0 MŠMT, město 
Plzeň, ÚMO 

 

4. 
Mapování nových 
investičních záměrů  

není v akčním 
plánu 2018 

je uvedeno ve Strategickém rámci MAP II    
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Implementace v MŠ  
 
1. Aktivita: Implementace v MŠ  

 

Číslo aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - počet 
MŠ zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity v  Kč 

Zdroje finančních 
prostředků  na 
realizaci aktivity 
(např. OP VVV, 
šablony,  vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Implementace v MŠ  

0 implementace v MŠ  0   
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Základní školy 

 

Prioritní oblast rozvoje 1: Dostupnost a kvalita škol  
 
Strategický cíl: Podpora motivace k využívání kapacit škol v místě bydliště  
  
1. Aktivita: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv   
2. Aktivita: Tandemová výuka na ZŠ  
3. Aktivita: Nové metody ve výuce na ZŠ  
4. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ -  Mentoring  
5. Aktivita: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ  
6. Aktivita: Spolupráce s rodiči  
7. Aktivita: Spolupráce se ZČU  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity  
v Kč 

 

Zdroje 
finančních 
prostředků  
na realizaci 
aktivity 
(např. OP 
VVV, 
šablony,  
vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Sdílení 
zkušeností 
pedagogů z 

15 cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování 

kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově 

žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností 

6 400 Šablony pro 

MŠ a ZŠ     

ZŠ Dobřany, 2. ZŠ, 26. ZŠ, 

10. ZŠ 
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různých škol 
prostřednictvím 
vzájemných 
návštěv   

mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.    

2. 
Tandemová 
výuka na ZŠ  

6 cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků 
základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti 
podpory společného vzdělávání, rozvoje základních 
gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky 
spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít 
pozitivní vliv na výsledky žáků.  

266 500 Šablony pro 

MŠ a ZŠ     

 

3.  
Nové metody ve 
výuce na ZŠ  

4 cílem šablony je prohloubit profesní kompetence 
pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné 
spolupráce s využitím prvků mentoringu 

183 000 Šablony pro 

MŠ a ZŠ     

 

 

4.  
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ -
  Mentoring  

7 cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických 

pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání. 

118 000 Šablony pro 

MŠ a ZŠ     

KCVJŠ, NIDV 

5.  
Odborně 
zaměřená 
tematická 
setkávání a 
spolupráce s 
rodiči žáků ZŠ  

6 cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s 
konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a 
vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi. 

58 000 Šablony pro 

MŠ a ZŠ     

FPE ZČU – oddělení praxe 

 

6.  
Spolupráce 
s rodiči  

35 třídní schůzky, odborné konzultace, individuální 
rozhovory, řešení školní zralosti dětí, OŠD, PLPP, 
integrace dětí, spoluúčast na akcích a projektech školy, 
školní slavnosti, kreativní dílny a vystoupení dětí pro 
rodiče, besedy pro rodiče – např. na téma „školní 
zralost“, na různé téma: bezpečné chování, ekologie, 
poznávání přírody, na různé téma: bezpečné chování, 
ekologie, poznávání přírody apod.  

133 000 Šablony pro 
MŠ a ZŠ     

PPP 
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7. 
Spolupráce se 
ZČU a dalšími VŠ 

23 Cílem aktivity je spolupráce vysoké školy se základními 

školami formou následujících aktivit:  

praxe studentů VŠ, semináře první pomoci, spolupráce s 

FPE ZČU (katedra Aj, techniky, oddělení praxe), projekt 

"Cesty k inkluzi", PF Olomouc – KLIKO, zkušenosti učení s 

využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v 

přírodě a dramatické výchovy, umožnění náslechových a 

souvislých praxí, využití studentů lékařské fakulty při 

přednáškách  

38 000 Šablony pro 
MŠ a ZŠ     

FPE ZČU, PF Olomouc 
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Strategický cíl: Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol na základě analýzy potřeb regionu  
 

1. Aktivita: Vzájemná spolupráce škol  
2. Aktivita: Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

 
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady 
na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje 
finančních 
prostředků  
na realizaci 
aktivity 
(např. OP 
VVV, 
šablony,  
vlastní 
zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Vzájemná 
spolupráce 
škol  

35 výměna zkušeností dobré praxe, plánování a uskutečňování 
společných akcí, besedy s rodiči předškoláků, podpora 
rozvoje talentů formou kroužků, vzdělávání a projektů. 
Vzájemná spolupráce ředitelů v rámci asociace 

34 000 Vlastní 

zdroje, 

Šablony pro 

MŠ a ZŠ       

ZŠ Jižní předměstí 

Rokycany, 22., 24. a 44. 

MŠ, SPŠE, SOUE Plzeň 

2. 
Vzájemná 
spolupráce 
pedagogů 
ZŠ  

7 cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků 
základních škol v oblasti podpory rozvoje základních 
gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické 
gramotnosti (dále jen „ČG“ a „MG“), v dovednostech 
vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům 
s potřebou podpůrných opatření  
 

221 000 Šablony pro 
MŠ a ZŠ     

ZŠ Jižní předměstí 

Rokycany  
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Prioritní oblast rozvoje 2: Rozvoj kompetencí pedagogů, dalších pracovníků působících ve vzdělávání, výchově a expertů  
 
Strategický cíl: Rozvoj inkluzivního vzdělávání   
  
1. Aktivita: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  
2. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na společné/inkluzivní vzdělávání  
3. Aktivita: Školní speciální pedagog  
4. Aktivita: Školní asistent  
5. Aktivita: Aktivity k rozvoji inkluze  
6. Aktivita: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název aktivity Realizace aktivity 
v roce 2018 - 
počet ZŠ 
zapojených do 
aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním 
neúspěchem  

27 cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené 
školním neúspěchem prostřednictvím 
možnosti doučování 

1 199 840 Šablony pro MŠ a ZŠ      

2. 
Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ zaměřené 
na společné/inkluzivní 
vzdělávání  

18 pedagogičtí pracovníci základních škol 

budou podpořeni v získávání dovedností, 

znalostí a kompetencí v oblasti inkluze ve 

vzdělávání, to znamená rozvoje kompetencí 

pedagogických pracovníků pro práci       s 

heterogenní skupinou žáků, především se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – 

597 188 vlastní zdroje, Šablony 
pro MŠ a ZŠ     
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individualizovaná výuka.  

3.  
Školní speciální pedagog  

3 cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 
personální podporu – školního speciálního 
pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) 
základním školám 

1 072 000 vlastní zdroje, OP VVV - 
Šablony pro MŠ a ZŠ I    

 

 

4. 
Školní asistent   

6 Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou 

personální podporu – školního asistenta 

základním školám. 

5 416 240 vlastní zdroje, OP VVV - 
Šablony pro MŠ a ZŠ I    

 

5.  
Aktivity k rozvoji inkluze  

18 Projekt "Cesty k inkluzi", Projekt "PROSIT", 

doučování žáků, individuální řešení 

problémových žáků, školní poradenská 

pracoviště a další. 

732 253 vlastní zdroje, dotace PPP, P - centrum 

6.  
Spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou 
(PPP)  

35 Aktivita podporuje dostupnost kvalitního 

poradenství poskytovaného pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

66 000 vlastní zdroje PPP 
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Strategický cíl: Rozvoj čtenářské gramotnosti  
  

1. Aktivita: Čtenářské kluby v základních školách  
2. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na čtenářskou gramotnost  
3. Aktivita: Čtenářské aktivity  
4. Aktivita: Zapojení do projektů „Čtení pomáhá“ a „Celé Česko čte dětem“  
5. Aktivita: Podpora přípravy žáků 9. tříd na jednotné přijímací zkoušky   
6. Aktivita: Spolupráce s knihovnou  
7. Aktivita: Projektové dny (spolupráce ZŠ)  

 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v tis. Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Čtenářské kluby 
v základních 
školách  

19 realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy má 
formu volnočasové mimoškolní aktivity a vede ke zvýšené 
čtenářské gramotnosti žáků 

499 820 vlastní zdroje, OP VVV - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I    

 

2. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ 
zaměřené na 
čtenářskou 
gramotnost  

16 cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických 

pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a 

průběžného sebevzdělávání   

401 760 vlastní zdroje KCVJŠ 

3.  
Čtenářské 
aktivity  

34 aktivity umožňují vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků.  

197 500 vlastní zdroje  
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4.  
Zapojení do 
projektů „Čtení 
pomáhá“ a 
„Celé Česko čte 
dětem“  

4 projekty „Čtení pomáhá“, „Celé Česko čte dětem 45 000 dotace  

5.  
Podpora 
přípravy žáků 9. 
tříd na 
jednotné 
přijímací 
zkoušky   

2 intenzivní týdenní příprava žáků 9. ročníku v předmětu ČJ 

(gramatika, literatura, sloh)  

79 000 vlastní zdroje  

6. 
Spolupráce s 
knihovnou  

35 spolupráce s městskou knihovnou 33 000 vlastní zdroje Knihovna města 
Plzně 

7. 
Projektové dny 
(spolupráce ZŠ)  

10 aktivita slouží k rozvoji ČG formou spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ, 

VŠ 

43 000 vlastní zdroje ZŠ v ORP 
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Strategický cíl: Rozvoj matematické gramotnosti  
  
1. Aktivita: Kluby zábavné logiky a deskových her  
2. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na matematickou gramotnost  
3. Aktivita: Podpora zájmu žáků o matematiku  
4. Aktivita: Podpora přípravy žáků 9. tříd na jednotné přijímací zkoušky   
5. Aktivita: Podpora finanční gramotnosti  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Kluby zábavné 
logiky a 
deskových 
her  
 

16 cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových 
her pro žáky základní školy 

473 000 Šablony pro MŠ a ZŠ        

2. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ 
zaměřené na 
matematickou 
gramotnost  

16 cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických 
pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání   
 

655 964 vlastní zdroje, Šablony 
pro MŠ a ZŠ     

 

3.  
Podpora 
zájmu žáků o 
matematiku  

23 cílem aktivity je rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 114 000 vlastní zdroje SVČ Radovánek, 

FPE ZČU 
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4.  
Podpora 
přípravy žáků 
9. tříd na 
jednotné 
přijímací 
zkoušky   

2 intenzivní týdenní příprava (Pilník) souží k opakování učiva z 

matematiky s cílem procvičit si učivo před zkouškami na 

střední školu  

102 000 vlastní zdroje  

5. 
Podpora 
finanční 
gramotnosti   

5 DEPO2015 - vzdělávací akce a výstavy zaměřené na finanční 
gramotnost, využití interaktivních pomůcek a výukových 
programů, exkurze do bank, projektové dny tematicky 
zaměřené na finanční gramotnost, DVPP, soutěže  

25 000 vlastní zdroje DEPO2015 
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Strategický cíl: Rozvoj jazykových kompetencí  
1. Aktivita: CLIL ve výuce na ZŠ   
2. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  
3. Aktivita: Aktivity k rozvoji jazykových kompetencí    
4. Aktivita: Spolupráce pro rozvoj jazykových kompetencí  
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
CLIL ve výuce 
na ZŠ   

8 cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků 
(těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň 
zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL 

184 000 Šablony pro MŠ a ZŠ      

2. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků ZŠ  

13 cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických 
pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání   

489 300 Šablony pro MŠ a ZŠ      

3.  
Aktivity 
k rozvoji 
jazykových 
kompetencí    

28 v rámci této aktivity je podporován rozvoj jazykových 
kompetencí pomocí spolupráce škol 

247 000 vlastní zdroje partnerské školy 

 

4.  
Spolupráce 
pro rozvoj 
jazykových 
kompetencí  

5 v rámci aktivity spolupráce jsou podporovány následující 
aktivity:  E-twinning, spolupráce s rakouskou knihovnou a 
další. 

95 000 vlastní zdroje, dotace školy zapojené do 
projektů, 
rakouská 
knihovna, 
Masarykova 
univerzita v Brně, 
škola 
v Regensburgu 
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Strategický cíl: Rozvoj digitálních kompetencí  
  
1. Aktivita: Aktivity k rozvoji digitálních kompetencí  
2. Aktivita: Spolupráce s Centrem robotiky    
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Aktivity 
k rozvoji 
digitálních 
kompetencí  

24 aktivity slouží k rozvoji digitální kompetencí žáků (vybavení). 
Aktivity si realizují školy vzhledem ke svým možnostem a 
zájmu žáků 

1 596 000 dotace, vlastní zdroje   

2. 
Spolupráce s 
Centrem 
robotiky    

12 spolupráce s Centrem robotiky Plzeň umožňuje školám 
vzdělávání pedagogů v oblasti praktických návodů, jak 
efektivně pracovat s interaktivními pomůckami. 

22 000 dotace, vlastní zdroje  Centrum robotiky 
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Prioritní oblast rozvoje 3: Uplatnitelnost absolventů na současném trhu práce  
  
Strategický cíl: Podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků   
  
1. Aktivita: Programy z nabídky o. s. Ametyst  
2. Aktivita: Aktivity k rozvoji EVVO  
3. Aktivita: Aktivity spolupráce k rozvoji EVVO  
4. Aktivita: Aktivity k rozvoji polytechniky  
5. Aktivita: Exkurze   
6. Aktivita: Spolupráce s Techmánií a DDD  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Programy 
z nabídky o. 
s. Ametyst  

2 náplní Občanského sdružení Ametyst jsou především aktivity 
týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

25 000 dotace, vlastní zdroje   

2. 
Aktivity 
k rozvoji 
EVVO  

28 touto aktivitou se školy snaží vytvořit u žáků odpovědnost 
k  udržení kvality životního prostředí a úctě k životu ve všech 
jeho formách. 

100 000 dotace, vlastní zdroje  MŠMT, AVE CZ, 

odpadové 

hospodářství, 

Krajský úřad 

Plzeňského kraje 

3.  
Aktivity 
spolupráce 

19 aktivita spolupráce s dalšími institucemi umožňuje školám 
posilovat zajímavými formami odpovědnost žáků k udržení 
kvality životního prostředí a úctě k životu ve všech jeho 

47 000 Dotace, vlastní zdroje  MŠMT, AVE CZ, 

odpadové 
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k rozvoji 
EVVO  

formách. hospodářství, 

Krajský úřad 

Plzeňského kraje, 

Ametyst 

4.  
Aktivity 
k rozvoji 
polytechniky  

24 jedná se o aktivitu podporující praktickou stránku 

polytechnického vzdělávání a rozvíjení manuální zručnosti 

dětí 

338 000 dotace, vlastní zdroje  Univerzita 

Pardubice, SPŠ 

strojnická, SPŠ 

elektrotechnická 

5.  
Exkurze 

16 aktivita spolupráce se zaměstnavateli umožňuje školám 

navštívit s žáky jednotlivá pracoviště, kdy zaměstnavatelé 

mají možnost poutavým výkladem a zajímavou prohlídkou 

svých provozů podnítit v žácích zájem o další studium na 

technicky zaměřených středních školách.   

74 000 vlastní zdroje, dotace Škoda Auto 

Mladá Boleslav, 

jaderná 

elektrárna 

Temelín, Plzeňská 

teplárenská, 

Skládka Černošín, 

Vodárna Plzeň, 

Sběrný dvůr v 

Plzni, Plzeňský 

Prazdroj, SPŠ 

strojnická, Čistá 

Plzeň, Plzeňské 

městské dopravní 

podniky 

6.  
Spolupráce 
s Techmanií 
a DDD  

14 spolupráce s Centrem robotiky a Techmanií Plzeň umožňuje 
školám vzdělávání pedagogů v oblasti praktických návodů jak 
efektivně pracovat s interaktivními pomůckami. 

112 000 dotace, vlastní zdroje  Techmanie, 
Centrum 
robotiky, DDD      
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Strategický cíl: Rozvoj kariérového poradenství na základních školách  
  
1. Aktivita: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
v oblasti 
kariérového 
poradenství  

2 spolupráce s KCVJŠ - INFO KARIÉROU, ta disponuje několika 
akreditovanými programy DVPP v oblasti kariérového 
poradenství 

6 700 dotace, vlastní zdroje  KCVJŠ, NIDV 
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Strategický cíl: Podpora podnikavosti, kreativity a iniciativy dětí a žáků  
  

1. Aktivita: Spolupráce s Úřadem práce a INFO KARIÉROU   
2. Aktivita: Návštěvy akcí k rozvoji kreativity a podnikavosti  
3. Aktivita: Spolupráce se středními školami  
4. Aktivita: Návštěva podniků, kde pracují rodiče  
5. Aktivita: Aktivity k rozvoji podnikavosti a iniciativy  

 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Spolupráce 
s Úřadem 
práce a 
KCVJŠ - INFO 
KARIÉROU   

19 spolupráce s Úřadem práce a KCVJŠ -  INFO KARIÉROU   2 000 dotace, vlastní zdroje  IPS, KCVJŠ 

2. 
Návštěvy 
akcí k rozvoji 
kreativity a 
podnikavosti  

15 žáci navštěvují různé akce, např. ITEP – mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu,.. 

73 000 dotace, vlastní zdroje  SPŠ strojnická 

 

3.  
Spolupráce 
se středními 
školami  

12 žáci se zúčastňují různých akcí, aktivit a kroužků, např. 
technický kroužek, využití laboratoří, prezentace středních 
škol, návštěvy odborných dílen, den pro ŠŠ, projekt Technik, 
soutěž Řemeslo má zlaté dno 

4 000 dotace, vlastní zdroje  SŠ – Střední 

zdravotnická 

škola a VOŠZ 
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v Plzni, Střední 

škola informatiky 

a finančních 

služeb, SPŠ 

strojní, SOU 

elektro Plzeň, 

VOŠ a SPŠS Plzeň, 

Hotelová škola 

Plzeň, SPŠE, 

Zámeček apod.  

4.  
Návštěva 
podniků, kde 
pracují 
rodiče  

6 pro kvalitní dospívání a budoucí život potřebují děti a žáci 

aktivní a rozmanitý život, potřebují zkoumat prostředí, ve 

kterém žijí, kde pracují jejich rodiče a hledat v něm svou roli 

2 500 dotace, vlastní zdroje   

5.  
Aktivity k 
rozvoji 
podnikavosti 
a iniciativy  

6 spolupráce pedagogických pracovníků školy s externími 
spolupracovníky – Úřadem práce, KCVJŠ -  INFO KARIÉROU, 
firmami, na zajištění projektové výuky, systému kariérového 
poradenství, činnosti školního parlamentu, realizaci výuky v 
předmětu „Volba povolání“ v devátém ročníku. 

52 000 vlastní zdroje  
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Prioritní oblast rozvoje 4: Rozvoj infrastruktury  
 
Strategický cíl: Rozvoj infrastruktury   
  
1. Aktivita: Zajišťování finančních zdrojů a příprava projektové dokumentace  
2. Aktivita: Podání projektového záměru – ITI  
3. Realizace akcí plánovaných v příloze MAP  
4. Mapování nových investičních záměrů  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 - počet 
ZŠ zapojených 
do aktivity 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity 
v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Zajišťování 
finančních 
zdrojů a 
příprava 
projektové 
dokumentace  

35 aktivita je zaměřena na udržení dostupnosti kvalitní 
infrastruktury pro základní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň 

355 000 dotace Útvar koordinace 

evropských 

projektů, 

zřizovatel   

2. 
Podání 
projektového 
záměru – ITI  

1 aktivita je zaměřena na udržení dostupnosti kvalitní 
infrastruktury pro základní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň 

0 MŠMT, město Plzeň, ITI  Útvar koordinace 
evropských 
projektů, 
zřizovatel   

3.  
Realizace akcí 

35 aktivita je zaměřena na udržení dostupnosti kvalitní 
infrastruktury pro základní vzdělávání v celém území ORP 

133 992 
000 

Vlastní zdroje  
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plánovaných 
v příloze AP  

Plzeň  

4.  
Mapování 
nových 
investičních 
záměrů  
 

Není v MAP nové investiční záměry jsou součástí aktualizovaného 

Strategického rámce MAP II 
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Zájmové a neformální organizace 

  

Prioritní oblast rozvoje 3: Uplatnitelnost absolventů na současném trhu práce   

Strategický cíl: Podpora podnikavosti, kreativity a iniciativy dětí a žáků 
   

1. Aktivita: Setkávání školních parlamentů s krajským parlamentem                                               
2. Aktivita: Letní soustředění  

  
 
Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace 
aktivity v roce 
2018 (počet 
NO 
zapojených do 
aktivity) 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity v Kč 

 

Zdroje finančních prostředků  na 
realizaci aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty 
spolupracující na 
realizaci aktivity 

1. 
Setkávání školních 
parlamentů s 
krajským     
parlamentem        
                                 
      
 

1 společná setkávání žáků školních 
parlamentů se členy krajského 
parlamentu, předávání zkušeností, 
setkání se zajímavými lidmi z 
veřejného života  

- dotace ZŠ v ORP 

2. 
Letní kempy  

1 uspořádání letních kempů pro členy 
školních parlamentů k posílení 
vzájemných vazeb a získání nových 
poznatků a zkušeností    

- dotace  
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Prioritní oblast rozvoje 4: Rozvoj infrastruktury  
 
Strategický cíl: Rozvoj infrastruktury   
  
2. Aktivita: Zajišťování finančních zdrojů a příprava projektové dokumentace  
3. Aktivita: Podání projektového záměru – ITI  
4. Realizace akcí plánovaných v příloze MAP  
5. Mapování nových investičních záměrů  
 
 

Vyhodnocení plnění aktivit v roce 2018 

Číslo a název 
aktivity 

Realizace aktivity 
v roce 2018 (počet 
NO zapojených do 
aktivity) 

Popis realizace aktivity Náklady na 
realizaci 
aktivity v  Kč 

 

Zdroje finančních 
prostředků  na realizaci 
aktivity (např. OP VVV, 
šablony,  vlastní zdroje, 
zřizovatel….) 

Subjekty spolupracující 
na realizaci aktivity 

1. 
Zajišťování 
finančních zdrojů a 
příprava projektové 
dokumentace  

5 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělávání v celém 
území ORP Plzeň. 

0 MŠMT, Plzeňský kraj   

2. 
Podání 
projektového 
záměru – ITI  

4 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
základní vzdělávání v celém území ORP 
Plzeň. 

0 MŠMT, Plzeňský kraj   

3.  
Realizace akcí 
plánovaných 
v příloze MAP  
 

5 aktivita je zaměřena na udržení 
dostupnosti kvalitní infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělávání v celém 
území ORP Plzeň. 

0 MŠMT, Plzeňský kraj   

 



39 
 

4.  
Mapování nových 
investičních 
záměrů  
 

není v MAP  -   

 
 


