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1. Úvod – Akční plán MAP v ORP Říčany
Akční plán je dokumentem, který popisuje, jakými opatřeními a aktivitami lze dosáhnout cílů
Strategie MAP. Součástí Akčního plánu v ORP Říčany je Roční akční plán, který je sestavován
na období školního roku 2018/2019, aktivity budou na konci školního roku evaluovány v rámci
zapojených pracovních skupin a ostatních konzultací v území a aktualizovány do dalších
školních let. Akční plán vychází z vize MAP a opírá se o Strategický rámec a o Analytickou
část MAP v ORP Říčany. Akční plán navrhuje aktivity, které povedou k naplnění priorit MAP
v ORP Říčany.

2. Postup zpracování akčního plánu
Přípravě zpracování akčního plánu předcházely společné jednání, v první polovině roku 2017
se sešly všechny pracovní skupiny k projednání všech priorit strategického rámce MAP. Všech
pět pracovních skupin diskutovalo nad každou prioritou zvlášť a podle jednotlivých priorit
členové navrhovali jednotlivé aktivity spolupráce. Touto spoluprací byli osloveni zástupci
zřizovatelů, ředitelů škol, neformálních organizací, NNO, dále byly podklady zveřejněny široké
veřejnosti.
Akční plán je strukturován na aktivity škol, aktivity spolupráce a infrastrukturu. Smyslem
akčního plánu je zajistit vazbu mezi prioritami a povinnými opatřeními MAP v ORP Říčany.
Akční plán navrhuje konkrétní řešení identifikovaných problémů na území ORP Říčany a obce
Průhonice v dohodnutých prioritách. Aktivity škol zahrnují převážně aktivity v rámci šablon,
které jsou v souladu s prioritami MAP. Každá škola v území dále podniká aktivity dle vlastního
uvážení a v rámci zaměření každé dané školy. Tyto aktivity realizační MAP monitoruje, avšak
vzhledem k jejich rozsáhlému množství v území, není možné je obsáhnout do aktivit
jednotlivých škol.
Mezi naplánované aktivity spolupráce jsou zahrnuty i návrhy jednoduchých a finančně
nenáročných aktivit, které jsou důležité pro zkvalitnění koordinace a spolupráce mezi
organizacemi zapojenými do projektu. Tyto zdánlivě nenáročné aktivity jsou důležité pro
sdílení dobré praxe, pro vyhledávání leaderů v území, pro podporu kvalitních učitelů, to vše
vede ke zkvalitnění vzdělávacích procesů v zájmu dětí a žáků v území.
Aktivity, které jsou uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv
nebo krajských a státních nebo evropských operačních programů, budou záviset na
dostupnosti těchto zdrojů. Na základě podkladů z akčních plánů by měly být zaměřeny výzvy
OP VVV a výzvy IROP, konkrétně ve specifickém cíli 2.4. Tyto aktivity jsou obsáhle vystiženy
ve Strategickém rámci. Do akčního plánu jsou zahrnuty obecně pro úplný přehled při
naplňování strategie dle vymezených cílů.
Další kapitoly se věnují prioritám Strategického rámce a jejich plnění prostřednictvím
jednotlivých aktivit spolupráce. Další kapitola se věnuje podrobněji opatřením a aktivitám
spolupráce, které jsou rozpracovány dle opatření ve vztahu k jednotlivým prioritám a cílům,
které jsou uvedeny ve Strategickém rámci do roku 2023.

3. Priority Strategického rámce MAP v ORP Říčany
V tabulkách č. 1, 2 a 3 jsou pro přehled uvedeny priority Strategického rámce, ke kterým je
sestaven akční plán a dále povinná a volitelná opatření MAP v ORP Říčany. Tyto priority jsou
dále rozpracovány na opatření, které by měly vést k naplnění cílů.
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Tabulka č. 1 Priority Strategického rámce MAP v ORP Říčany

Priorita 1 Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ a školských zařízení
Cíl 1. 1
Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1. 2
Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Cíl 1. 3
Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
Cíl 1. 4
Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ
Priorita 2 Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka
Cíl 2. 1
Infrastruktura pro inkluzi, klíčové kompetence a rozvoj nadání
Cíl 2. 2
Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry vzdělání
Cíl 2. 3
Podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové
poradenství
Cíl 2. 4
Dostupné pedagogicko-psychologické služby
Priorita 3 Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ
Cíl 3. 1
Podpora klíčových kompetencí čtenářské a matematické gramotnosti
Cíl 3. 2
Programy, aktivity a akce pro děti a žáky
Cíl 3. 3
Podpora vzdělávání lidských zdrojů ve školství
Cíl 3. 4
Spolupráce, síťování a sdílení ve vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
Priorita 4 Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání
Cíl 4. 1
Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a aktivit ZUŠ
Cíl 4. 2
Nabídka a kapacity neformálního vzdělávání, podpora a zřízení středisek
volného času
Tabulka č. 2 Povinná opatření MAP v ORP Říčany

Předškolní vzdělání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Tabulka č. 3 Volitelná opatření MAP v ORP Říčany

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
Investice do rozvoje kapacit základních škol
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové poradenství
Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

4. Opatření a aktivity
Opatření a aktivity jsou uvedeny v přehledných tabulkách. Opatření jsou vázána ve vztahu ke
stanoveným prioritám a jednotlivým cílům, které jsou uvedeny ve Strategickém rámci do roku
2023. V kapitole páté budou rozpracovány konkrétněji prioritně zvolené aktivity do ročního
akčního plánu na období 2018/2019. Opatření a aktivity v této kapitole jsou navrženy tak, aby
bylo možné v rámci ročních akčních plánů tyto aktivity naplnit v období až 4 let, případně po
skončení projektu MAP II v rámci udržitelnosti. Aktivity jsou dle metodiky MŠMT členěny na
aktivity škol, aktivity spolupráce a aktivity infrastruktura.
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Priorita 1

Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ

Cíl 1. 1
Opatření 1.1.1
Popis cíle a opatření

Investice do rozšíření kapacit MŠ
Rozšíření kapacity MŠ
Optimalizace kapacit mateřských škol v SO ORP Říčany
dle demografického vývoje - stavba nových zařízení a
rozšiřování stávajících s požadavkem na umístění 2 letých dětí.
Potřeba kapacit mateřských škol je ovlivňována jak
přirozeným demografickým vývojem, tak i „migrací“
obyvatel do přípražské oblasti. Současně vzhledem k
inkluzi je třeba zajistit bezbariérovost těchto zařízení a
zohlednit podmínky pro zařazení dvouletých dětí do
systému předškolního vzdělávání.
1.1.1 AŠ 1
Plánované investiční aktivity dotčených
MŠ – viz příloha Seznam investičních
priorit.
1.1.1 ASP 1
Aktivity vedoucí k vyjednávání zrušení
povinnosti přijímat dvouleté děti

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů
Aktivity spolupráce

1.1.1 ASP 2

Monitoring dotačních titulů

1.1.1 ASP 3

Monitoring investic MŠ

1.1.1 ASP 4

Pravidelný monitoring předpokládaného
počtu dětí nastupujících povinnou školní
docházku
Monitoring dvouletých dětí ve školkách

1.1.1 ASP 5
1.1.1 ASP 6
1.1.1 ASP 7

Infrastruktura

Mapování již existujících projektů a
know-how
Koordinátor rozvoje infrastruktury

1.1.1 AI 1

Realizace rekonstrukcí, přestaveb a
výstaveb mateřských škol a zařízení
podílející se na předškolním vzdělávání
pro optimalizaci kapacit MŠ v regionu.
Viz příloha Seznam investičních priorit.

1.1.1 AI 2

Projekty řešící komplexně spolu
s kapacitou i doprovodná zařízení
(školní jídelny), bezbariérovost a zřízení
odborných prostor (pro speciálně
pedagogickou intervenci, pro vzdělávání
dětí se specifickými potřebami, odborné
koutky a učebny pro rozvoj gramotností
a pregramotností), tělocvičny, zahrady a
zeleň,
sportoviště,
bezpečnostní
systémy.
Viz
příloha
Seznam
investičních priorit.
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Priorita 1

Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ

Cíl 1. 2
Opatření 1.2.1
Popis cíle a opatření

Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Rozšiřování kapacit ZŠ, výstavba nových škol.
Rozšiřování kapacit ZŠ – stavba nových zařízení,
rozšiřování stávajících včetně modernizace vybavení,
tak aby odpovídalo požadavkům na výuku.
Cílem je vyřešit regionální problém s nedostatečnou
kapacitou a nevyhovujícím vybavení základních škol.
Kromě kapacit kmenových tříd by mělo dojít k navýšení
kapacity a zlepšení vybavení doprovodných zařízení
základních škol. Zároveň by mělo dojít ke snížení počtu
žáků ve třídách pro možnost společného vzdělávání.

Odůvodnění výběru opatření

Splněním cíle budou moct obce splnit zákonnou
povinnost o zajištění základního vzdělávání.
1.2.1 AŠ
Plánované investiční aktivity dotčených
MŠ – viz příloha Seznam investičních
priorit.
1.2.1 ASP 1
Monitoring dotačních titulů
1.2.1 ASP 2
Monitoring investic
1.2.1 ASP 3
Koordinátor rozvoje infrastruktury
1.2.1 ASP 4
Mapování již existujících projektů a
know-how
1.2.1 AI 1
Realizace rekonstrukcí a přestaveb
základních škol pro optimalizaci kapacit
ZŠ v regionu.
Viz příloha Seznam
investičních priorit.
1.2.1 AI 2
Výstavby nových základních škol,
zakládání nových ZŠ (především
svazkové školy). Viz příloha Seznam
investičních priorit.
1.2.1 AI 3
Projekty řešící spolu s kapacitou i
doprovodná zařízení (školní jídelny,
družiny, kluby), bezbariérovost a zřízení
odborných prostor (pro speciálně
pedagogickou intervenci, pro vzdělávání
dětí se specifickými potřebami, odborné
koutky a učebny pro rozvoj gramotností
a klíčových kompetencí), tělocvičny,
zahrady
a
zeleň,
sportoviště,
bezpečnostní systémy.
Viz příloha
Seznam investičních priorit.

Aktivity škol a ostatních aktérů
Aktivity spolupráce

Infrastruktura
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Priorita 1

Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ

Cíl 1. 3
Opatření 1.3.1
Popis cíle a opatření

Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
Modernizace infrastruktury ve školství
Modernizace budov a vybavení škol v regionu SO ORP
Říčany tak, aby odpovídalo požadavkům na výuku ve 21.
století.
Cílem je rekonstruovat stávající budovy a zařídit
mateřské i základní školy odpovídajícím vybavením.
Vzhledem k dlouhodobé prioritě regionu, zajištění
dostačujících kapacit do MŠ i ZŠ, nebylo investováno do
budov a zařízení. Školy jsou v energeticky náročných
budovách, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů (topných
systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalací apod.),
rekonstrukce
(resp.
modernizace
a
zajištění
bezbariérovosti)
sociálních
zařízení,
tělocvičen,
knihoven, kabinetů, šaten a dalších součástí škol a jejich
doprovodných zařízení.

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

1.3.1 AŠ 1

Plánované investiční aktivity dotčených
škol – viz příloha Seznam investičních
priorit.

Aktivity spolupráce

1.3.1 ASP 1
1.3.1 ASP 2
1.3.1 ASP 3
1.3.1 AI 1

Monitoring dotačních titulů
Monitoring investic
Koordinátor rozvoje infrastruktury
Rekonstrukce budov, modernizace a
pořízení technologií a technického
zařízení budov MŠ a ZŠ a jejich součástí
(vč. parkovacích míst, přístupových cest
apod.). Viz příloha Seznam investičních
priorit.
Pořízení a obnova vybavení – nábytku,
nákup a instalace zařízení, techniky a
pomůcek pro třídy i zázemí škol.
Vybavení
bezpečnostními
a
kamerovými systémy. Viz příloha
Seznam investičních priorit.

Infrastruktura

1.3.1 AI 2

Opatření 1.3.2
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Vybavení MŠ
Modernizace budov a vybavení MŠ v regionu SO ORP
Říčany.
Cílem je rekonstruovat stávající budovy a zařídit
mateřské školy odpovídajícím vybavením.
Vzhledem k dlouhodobé prioritě regionu, zajištění
dostačujících kapacit do MŠ, nebylo investováno do
budov a zařízení. Školy jsou v energeticky náročných
budovách, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů (topných
systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalací apod.),
rekonstrukce
(resp.
modernizace
a
zajištění
bezbariérovosti)
sociálních
zařízení,
tělocvičen,
knihoven, kabinetů, šaten a dalších součástí škol a jejich
doprovodných zařízení.
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Aktivity škol a ostatních aktérů

1.3.2 AŠ 1

Aktivity spolupráce

1.3.2 ASP 1
1.3.2 ASP 2
1.3.2 AI 1

Infrastruktura

1.3.2 AI 2

Opatření 1.3.3
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů
Aktivity spolupráce
Infrastruktura

Plánované investiční aktivity dotčených
škol – viz příloha Seznam investičních
priorit.
Monitoring dotačních titulů
Monitoring investic
Rekonstrukce budov, modernizace a
pořízení technologií a technického
zařízení budov MŠ a jejich součástí (vč.
parkovacích míst, přístupových cest
apod.). Viz příloha Seznam investičních
priorit.
Pořízení a obnova vybavení – nábytku,
nákup a instalace zařízení, techniky a
pomůcek pro třídy i zázemí škol.
Vybavení
bezpečnostními
a
kamerovými systémy. Viz příloha
Seznam investičních priorit.

Vybavení ZŠ
Modernizace budov a vybavení ZŠ v regionu SO ORP
Říčany tak, aby odpovídalo požadavkům na výuku ve 21.
století.
Cílem je rekonstruovat stávající budovy a zařídit
mateřské školy odpovídajícím vybavením.
Vzhledem k dlouhodobé prioritě regionu, zajištění
dostačujících kapacit do ZŠ, nebylo investováno do
budov a zařízení. Školy jsou v energeticky náročných
budovách, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů (topných
systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalací apod.),
rekonstrukce
(resp.
modernizace
a
zajištění
bezbariérovosti)
sociálních
zařízení,
tělocvičen,
knihoven, kabinetů, šaten a dalších součástí škol a jejich
doprovodných zařízení.
1.3.3 AŠ 1
Plánované investiční aktivity dotčených
škol – viz příloha Seznam investičních
priorit.
1.3.3 ASP 1
Monitoring dotačních titulů
1.3.3 ASP 2
Monitoring investic
1.3.3 AI 1
Rekonstrukce budov, modernizace a
pořízení technologií a technického
zařízení budov ZŠ a jejich součástí (vč.
parkovacích míst, přístupových cest
apod.). Viz příloha Seznam investičních
priorit.
1.3.3 AI 2
Pořízení a obnova vybavení – nábytku,
nákup a instalace zařízení, techniky a
pomůcek pro třídy i zázemí škol.
Vybavení
bezpečnostními
a
kamerovými systémy. Viz příloha
Seznam investičních priorit.
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Priorita 1

Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ

Cíl 1. 4
Opatření 1.4.1
Popis cíle a opatření

Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ
Funkční a moderní zahrady ve školství
Vybudování, rekonstrukce, opravy a vybavení zahrad,
hřišť a sportovišť u škol v SO ORP Říčany
Cílem jsou funkční a moderní školní zahrady, hřiště a
sportoviště s didaktickými prvky u každé MŠ a ZŠ v
regionu.
Školy v regionu, resp. jejich zřizovatelé, dlouhodobě
investují do zajištění kapacit MŠ i ZŠ, které díky
demografické vlně a migraci stále nedostačují. Zahrady
a sportoviště tak nemohly být budovány a
modernizovány, leckdy je jejich vybavení nefunkční či
dosluhující, a navíc neodpovídá profilaci jednotlivých
škol. Školy i zřizovatelé mají velký zájem o vybavení o
herní prvky, ale i didaktické venkovní pomůcky, dětská
sportoviště a sportovní hřiště a areály.
1.4.1 AŠ 1
Plánované
investiční
aktivity
dotčených škol – viz příloha Seznam
investičních priorit.
1.4.1 ASP 1
Monitoring dotačních titulů
1.4.1 ASP 2
Aktualizace demografické studie
1.4.1 ASP 3
Monitoring investic
1.4.1 AI 1
Vybudování a vybavení, opravy a
rekonstrukce školních zahrad, hřišť a
sportovišť (vč. mlhovišť, vodních
staveb,
pěstitelských
pozemků
apod.).
Viz
příloha
Seznam
investičních priorit.
1.4.1 AI 2
Pořízení didaktických venkovních
pomůcek a prvků pro rozvoj (pre)
čtenářské
a
matematické
gramotnosti, klíčových kompetencí a
pro rozvoj profilace škol, doplňková
zeleň.
Viz
příloha
Seznam
investičních priorit.

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů
Aktivity spolupráce

Infrastruktura
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Priorita 2

Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka

Cíl 2. 1

Infrastruktura pro inkluzi, klíčové kompetence a rozvoj
nadání
Modernizace výukový prostor MŠ pro rozvoj potenciálu
každého dítěte
Specializace prostor MŠ pro rozvoj potenciálu každého
dítěte.
Vybudování učeben a zázemí v budovách škol
potřebných pro rovný přístup ke vzdělávání pro všechny
žáky a děti vč. sociálně a kulturně znevýhodněných a se
SVP, ale také nadaných. Technické úpravy infrastruktury
vedoucí k usnadnění inkluzivního vzdělávání, využití
digitálních technologií a s tím spojená vnitřní konektivita.
Modernizace prostor – např. pro podporu EVVO.
MŠ nemají vyhovující prostory pro rozvoj klíčových
kompetencí dětí.
2.1.1 AŠ 1
Vybavení odbornými a učebními
pomůckami,
polytechnickými
stavebnicemi,
kompenzačními
pomůckami v rámci šablon
2.1.1 ASP 1
Monitoring dotačních titulů
2.1.1 AI 1
Stavební úpravy budov a venkovních
prostor, bezbariérovost, pořízení
vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se
SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání.

Opatření 2.1.1
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření
Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce
Infrastruktura

Opatření 2.1.2
Popis cíle a opatření

Modernizace výukových prostor ZŠ pro rozvoj potenciálu
každého dítěte
Specializace prostor ZŠ pro rozvoj potenciálu každého
dítěte a žáka (dětí se speciálními potřebami i nadaných,
pro rozvoj klíčových kompetencí a gramotností)
Vybudování učeben a zázemí v budovách mateřských a
základních škol potřebných pro rovný přístup ke
vzdělávání pro všechny žáky a děti vč. sociálně a
kulturně znevýhodněných a se SVP, ale také nadaných.
Technické úpravy infrastruktury vedoucí k usnadnění
inkluzivního vzdělávání, využití digitálních technologií ve
výuce a s tím spojená vnitřní konektivita, prostory pro
výkon specializovaných služeb, intervencí a podpory
(pedagogicko-psychologická podpora, nápravy apod.).
Modernizace a specializace výukových prostor pro
rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků - polytechnické
učebny, specializované učebny, odborné pracovny a
laboratoře.
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Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce
Infrastruktura

Školy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborných
učeben. Původní odborné učebny byly zrušeny pro
nedostatečné kapacity a byly z nich vybudovány
kmenové učebny. Stávající odborné učebny nevyhovují
požadavkům na moderní výuku.
2.1.2 AŠ 1
Vybavení odbornými a učebními
pomůckami,
polytechnickými
stavebnicemi,
kompenzačními
pomůckami v rámci šablon.
2.1.2 ASP 1
Monitoring dotačních titulů
2.1.2 AI 1
Stavební úpravy budov a venkovních
prostor, bezbariérovost, pořízení
vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se
SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání.

Priorita 2

Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka

Cíl 2. 2

Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny
aktéry vzdělání
Personální zajištění, aktivity a programy pro kompenzaci
všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a
to na principu individualizace podpory - MŠ
Personální zajištění, aktivity a programy pro kompenzaci
všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a
to na principu individualizace podpory. Opatření na
podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
inkluzivní opatření i podpora talentů pro maximální rozvoj
potenciálu každého dítěte či žáka školy nebo školského
zařízení.

Opatření 2.2.1
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření
Aktivity škol a ostatních aktérů

Nedostatek specializovaných pozic – koordinátorů
nadání, školních psychologů, speciálních pedagogů,
rodilých mluvčích atd.
2.2.1 AŠ 1
Školní asistent pro MŠ
2.2.1 AŠ 2
Personální podpora – sociální
pedagog pro MŠ
2.2.1 AŠ 3

Personální
podpora
psycholog pro MŠ

2.2.1 AŠ 4

Personální podpora
pedagog pro MŠ

2.2.1 AŠ 5
2.2.1 AŠ 6

Personální podpora – chůva pro MŠ
Odborně
zaměřená
tematická
setkávání s rodiči žáku MŠ
DVPP – individualizace dětí v MŠ

2.2.1 AŠ 7

–
–

školní
speciální
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2.2.1 AŠ 8

Aktivity spolupráce

Infrastruktura
Opatření 2.2.2
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření
Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce

DVPP – inkluze, gramotnosti,
logopedi
2.2.1 AŠ 9
Sdílení zkušeností prostřednictvím
vzájemných návštěv MŠ
2.2.1 ASP 1
Vzdělávání
pedagogických
i
nepedagogických pracovníků
2.2.1 ASP 2
Spolupráce při zajištění dostatečných
specializovaných pozic v regionu
2.2.1 ASP 3
Síťování
odborných
aktivit
a
znalostních
kapacit
v regionu,
databáze odborných aktivit pro
nadané děti napříč ORP (síťování)
2.2.1 ASP 4
Spolupráce MŠ a ZŠ – návštěvy
odborných
učeben,
současné
vzdělávání pedagogů
2.2.1 AI 1
Nerelevantní
Personální zajištění, aktivity a programy pro kompenzaci
všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a
to na principu individualizace podpory - ZŠ
Personální zajištění, aktivity a programy pro kompenzaci
všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a
to na principu individualizace podpory. Opatření na
podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
inkluzivní opatření i podpora talentů pro maximální rozvoj
potenciálu každého dítěte či žáka školy nebo školského
zařízení.
Nedostatek specializovaných pozic – koordinátorů
nadání, školních psychologů, speciálních pedagogů,
rodilých mluvčích atd.
2.2.2 AŠ 1
Personální podpora - Školní asistent
pro ZŠ
2.2.2 AŠ 2
Personální podpora – sociální
pedagog pro ZŠ
2.2.2 AŠ 3

Personální
podpora
psycholog pro ZŠ

2.2.2 AŠ 4

Personální podpora
pedagog pro ZŠ

2.2.2 AŠ 5

Odborně
zaměřená
tematická
setkávání s rodiči žáku ZŠ
Aktivity a programy pro děti i žáky s
nadáním

2.2.2 ASP 3
2.2.2 ASP 4

2.2.2 ASP 5

–
–

školní
speciální

Sdílení zkušeností, práce s rodinou i
odborníky (OSPOD, PPP, SPC
apod.)
Spolupráce při zajištění dostatečných
specializovaných pozic v regionu
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2.2.2 ASP 6

Síťování
odborných
aktivit
znalostních kapacit v regionu

2.2.2 ASP 7

Spolupráce ZŠ – návštěvy odborných
učeben,
současné
vzdělávání
pedagogů
Lehkoatletické závody pro školy
zřízené podle §16

2.2.2 ASP 8

Infrastruktura

a

2.2.2 ASP 9

Tandem: učitel + odborník z praxe

2.2.2 ASP 10

Soutěž
v oblasti
EVVO
pro
předškoláky MŠ a přípravné třídy

2.2.2 AI 1

Školní poradenské pracoviště, PPP

Priorita 2

Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka

Cíl 2. 3

Podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi
školami, kariérové poradenství
Práce s dětmi a žáky
Aktivní práce s dětmi a žáky škol v SO ORP Říčany
pro budování občanské a společenské odpovědnosti a
pro prevenci předčasných odchodů ze škol a
konkurenceschopné a efektivní uplatnění na trhu
práce.

Opatření 2.3.1
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce

Infrastruktura
Opatření 2.3.2

Nutno klást důraz na budování společenské
odpovědnosti a zaměřit se na práci se žáky a na volbu
jejich budoucího povolání. Motivace žáků vybírat si
střední školu dle jejich schopností a možností
uplatnění na trhu práce v ORP Říčany.
2.3.1 AŠ 1
Odborně zaměřená tematická setkání
s rodiči dětí a žáků
2.3.1 AŠ 2
2.3.1 AŠ 3

Doučování žáků
Příprava na vyučování pro žáky ZŠ

2.3.1 AŠ 4

Sdílení
zkušeností
ZŠ
prostřednictvím vzájemných návštěv

2.3.1 AŠ 5

Personální podpora – školní asistent

Podpora a navázání spolupráce se
žákovskými zastupitelstvy
2.3.1 ASP 2
Besedy s odborníky k volbě povolání
2.3.1 ASP 3
Spolupráce s centry nadání
2.3.1 ASP 4
Podpora a realizace regionálních a
sportovních akcí
2.3.1 AI 1
Nerelevantní
Podpora partnerství škol vč. škol středních a
zaměstnavatelů s cílem výběru vhodného studijního
oboru a usnadnění přechodu absolventů škol do praxe.
2.3.1 ASP 1
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Popis cíle a opatření

Aktivní práce s dětmi a žáky škol v SO ORP Říčany
pro budování občanské a společenské odpovědnosti a
pro prevenci předčasných odchodů ze škol a
konkurenceschopné a efektivní uplatnění na trhu
práce.

Odůvodnění výběru opatření

Prevence předčasných odchodů ze škol a
konkurenceschopné a efektivní uplatnění na trhu
práce.
2.3.2 AŠ 1
Prevence
a
kompenzace
předčasných odchodů ze vzdělávání,
špatné volby vzdělávacího oboru
nebo dráhy a podpora průchodnosti
vzdělávací soustavou.
2.3.2 AŠ 2
Sdílení
zkušeností
ZŠ
prostřednictvím vzájemných návštěv

Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce

2.3.2 ASP 1

2.3.2 ASP 2
2.3.2 ASP 3
2.3.3. ASP 4
Infrastruktura

2.3.1 AI 1

Spolupráce a koordinace s krajskými
akčními plány (kapacita, dostupnost
široké nabídky oborů a kvalita
středních škol).
Spolupráce s odbornými středními
školami
Vytvoření a sdílení databáze kontaktů
spolupracujících firem v regionu
Aktualizace informačního portálu pro
školy
Nerelevantní

Priorita 2

Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka

Cíl 2. 4
Opatření 2.4.1
Popis cíle a opatření

Dostupné pedagogicko-psychologické služby
Rozšíření služeb a kapacit PPP, SPC
Rozšíření
služeb
a
kapacit
pedagogickopsychologických poraden (PPP) a speciálních
pedagogických center (SPC) pro ORP Říčany.

Odůvodnění výběru opatření
Aktivity škol a ostatních aktérů
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Cílem je vytvořit podmínky pro poradenské služby a
řešení individuálních potřeb dětí a žáků - poskytnout
dostatečnou podporu dítěti, rodině i škole. Zajistit také
dostupnost poradenství přímo ve školách (zřizovat školní
poradenská pracoviště) a podpořit služby školních
psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných
školách v zájmu včasné a efektivní intervence.
Podporovat efektivní a cílené primárně preventivní
aktivity určené žákům, školním kolektivům i pedagogům
s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s
výskytem rizikového chování.
2.4.1 AŠ 1
Podpora primárních programů a
aktivit, adaptačních programů a
práce s celými školními kolektivy
2.4.1 AŠ 2
2.4.1 AŠ 3
2.4.1 AŠ 3
2.4.1 ASP 1

2.4.1 ASP 2
Infrastruktura

2.4.1 AI 1
2.4.1 AI 2

Personální podpora – školní
psycholog
Personální podpora – sociální
pedagog
Personální podpora – speciální
pedagog
Podpora individuální práce s dětmi a
žáky,
spolupráce
všech
zainteresovaných stran (poradny –
škola – rodina, případně spolupráce
s OSPOD a dalšími stranami).
Vzdělávání a podpora práce
pedagogů ve školách, spolupráce a
metodická pomoc pro koordinátory
inkluze ve školách,
Podpora při vyjednávání a posílení
kapacit akreditovaných PPP
Posílení kapacit PPP a příp. i SPC
v regionu.
Zřízení školských poradenských
pracovišť

Priorita 3

Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ

Cíl 3. 1

Podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků v SO
ORP Říčany v oblasti aktivního užívání cizích jazyků,
čtenářské a matematické gramotnosti, finanční
gramotnosti, práce s digitálními technologiemi,
polytechnického vzdělávání, environmentální výchovy,
sociálních a občanských kompetencí a kulturního
povědomí a vyjádření dětí a žáků.
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti /
pregramotnosti
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
/pregramotnosti, finanční gramotnosti.

Opatření 3.1.1
Popis cíle a opatření
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Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností
vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i
k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i
pracovním životě. Poskytování co nejbohatších
příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň
jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve
vzdělávání a sociální spravedlnosti.
Výsledky
mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající
obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.
3.1.1 AŠ 1
Využití a spolupráce s knihovnou pro
rozvoj gramotností a klíčových
kompetencí.
3.1.1 AŠ 2

Aktivity spolupráce

Infrastruktura
Opatření 3.1.2
Popis cíle a opatření
Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

DVPP – matematická a čtenářská
gramotnost
3.1.1 AŠ 3
Sdílení zkušeností ZŠ prostřednictvím
vzájemných návštěv
3.1.1 AŠ 4
Čtenářský klub
3.1.1 AŠ 5
Klub zábavné logiky a deskových her
3.1.1 AŠ 6
Tandemová výuka na ZŠ
3.1.1 ASP 1
Spolupráce s knihovnami v regionu
3.1.1 ASP 2
Nákup didaktických a učebních
pomůcek – sdílení (např. Klokanův
kufr)
3.1.1 ASP 3
Ucelený přehled knihoven v regionu
(mapa) - odkazy
3.1.1 ASP 4
Výjezdní čtenářské dílny (učitelé +
knihovník)
3.1.1 ASP 5
Rodičovské
kavárny
na
téma
„Rozumíme penězům“
3.1.1 ASP 6
Semináře „Finanční svoboda“ pro
pedagogy
3.1.1 ASP 7
Knihy pro děti do veřejných prostor –
kde se „čeká“ (MC, volnočasové
organizace)
3.1.1 ASP 8
Sdílení zkušeností mezi školami
v oblasti mat/čt gramotnosti
3.1.1 AI 1
Nerelevantní
Podpora polytechnického vzdělávání – EVVO, technické,
přírodovědné – enviromentální
Podpora polytechnického vzdělávání, environmentální
výchovy
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o
technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat
správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce,
vzájemnou komunikaci a podporovat touhu tvořit a práci
zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat
zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a
environmentální obory
3.1.2 AŠ 1
Sdílení zkušeností prostřednictvím
vzájemných návštěv pro MŠ a ZŠ
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3.1.2 AŠ 2
3.1.2 AŠ 3

Aktivity spolupráce

Infrastruktura
Opatření 3.1.3
Popis cíle a opatření
Odůvodnění výběru opatření

Tandemová výuka na ZŠ
V návaznosti na realizaci hlavních
aktivit šablon – nákup pomůcek pro
rozvoj
výuky
polytechnických
předmětů, nákup studijních materiálů
pro pedagogy
3.1.2 ASP 1
Spolupráce
s muzeem
v rámci
přírodovědných kompetencí
3.1.2 ASP 2
Sdílení materiálu a publikací (historie,
příroda)
3.1.2 ASP 3
Vytvoření
regionální
učebnice
vlastivědy
3.1.2 ASP 4
Podpora nabídky polytechnických
kroužků v rámci mimoškolních a
volnočasových aktivit
3.1.2 ASP 5
Propojení a zajištění přístupů do
vybavených či venkovních dílen
3.1.2 ASP 6
Spolupráce při regionálních soutěžích
3.1.2 ASP 7
Společná škola v přírodě
3.1.2 ASP 8
Exkurze pro rodiče s dětmi
3.1.2 ASP 9
Řemesla v praxi - workshop (např.
návštěva
truhlárny
v
rámci
polytechniky ZŠ, MŠ), návštěvy
podnikatelů,
rodiče
podnikatelé,
příklady spolupráce. Spolupráce s
drobnými
řemeslníky,
zemědělci
(exkurze, dílničky, pohled na tradiční
řemesla) ..
3.1.2 ASP 10
Stínování - inspirace pro školy společné workshopy, návštěvy škol a
sdílení zkušeností a praxe s učiteli
škol, které využívají moderní, nové
metody, alternativní přístupy. Součástí
bude vzdělávání v oblasti nových
přístupů a moderních metod, výměna
zkušeností v území, badatelská výuka,
párová výuka.
3.1.2 ASP 11
Nákup a sdílení pomůcek pro
polytechnickou výchovu – ponk,
tkalcovský stav apod.
3.1.2 ASP 12
Monitoring místních firem a propojení
kontaktů (exkurze, využití materiálu)
3.1.2 AI 1
Vybavení odborných učeben
Podpora gramotnosti v oblasti v oblasti aktivního užívání
cizích jazyků
Podpora v oblasti aktivního užívání cizích jazyků
V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz
na zvyšování komunikativní úrovně, aby žáci mohli
v tomto jazyce bez problémů hovořit o běžných
tématech, navazovat společenské a osobní vztahy a
naučili se chápat a respektovat kultury a zvyky jiných lidí.
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Aktivity škol a ostatních aktérů

3.1.3 AŠ 1

DVPP – cizí jazyky

3.1.3 AŠ 2
3.1.3 AŠ 3

Popis cíle a opatření

CLIL na ZŠ
Sdílení
zkušeností
pedagogů
prostřednictvím vzájemných návštěv
3.1.3 AŠ 4
Tandemová výuka na ZŠ
3.1.3 AŠ 5
V návaznosti na realizaci hlavních
aktivit šablon – nákup pomůcek,
software pro zlepšení kvality výuky
cizích jazyků, nákup pomůcek a
materiálu pro přípravu a práci
pedagogů
3.1.3 ASP 1
Sdílený rodilý mluvčí
3.1.3 ASP 2
AJ/NJ/RJ den pro žáky jiných škol
3.1.3 ASP 3
Spolupráce s jazykovou školou
3.1.3 AI 1
Nerelevantní
Podpora gramotnosti v oblasti práce s digitálními
technologiemi
Podpora digitálních kompetencí

Odůvodnění výběru opatření
Aktivity škol a ostatních aktérů

V poslední době je zvyšován důraz na ICT dovednosti.
3.1.4 AŠ 1
Šablony II – IT specialista do škol

Aktivity spolupráce

Infrastruktura
Opatření 3.1.4

3.1.4 AŠ 2

Aktivity spolupráce
Infrastruktura
Opatření 3.1.5
Popis cíle a opatření
Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

DVPP, sdílení škol, nové metody ve
výuce,
spolupráce
pedagogů,
tandemová výuka se zaměřením na
práci s digitálními technologiemi (v
návaznosti na rozvoj čtenářské,
matematické
gramotnosti,
cizích
jazyků, inkluze…)
3.1.4 AŠ 3
V návaznosti na realizaci hlavních
aktivit šablon – nákup výukového
sowtware, IT techniky, vzdělávacích
publikací
3.1.4 ASP 1
Společné sdílení – učitelé IT
3.1.4 AI 1
Nerelevantní
Podpora finanční gramotnosti
Podpora finanční gramotnosti
Klademe si za cíl seznámit žáky a studenty se základy
finanční gramotnosti a motivovat je tak k finanční
odpovědnosti. Současně je potřeba posílit metodickou
pomoc pedagogům v této oblasti.
3.1.5 AŠ 1
DVPP – matematická gramotnost
3.1.5 AŠ 2
3.1.5 AŠ 3

Aktivity spolupráce

3.1.5 ASP 1
3.1.5 ASP 2

Odborně zaměřená setkávání s rodiči
žáků ZŠ
Šablony II – odborník z praxe
v tandemové výuce na ZŠ
Semináře na podporu finanční
gramotnosti
Participativní rozpočtování
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Infrastruktura
Opatření 3.1.6
Popis cíle a opatření
Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

3.1.5 AI 1
Nerelevantní
Podpora sociálních a občanských kompetencí a
kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
Podpora sociálních a občanských kompetencí a
kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
Občanské a sociální kompetence jsou takové znalosti,
dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které umožní
žákům v dospělosti plnohodnotné zapojení do života
občanské společnosti. Důležitá je tvorba pravidel. Na
tvorbě pravidel pro činnosti i pro vzájemné soužití se
podílejí všichni společně – děti i vyučující. Dodržování
pravidel vyžaduje odpovědný přístup, který je
podmínkou, že otevřené vyučování bude fungovat.
Některé z občanských kompetencí uvedených v RVP
(např. ochrana životního prostředí, pozitivní postoj ke
kulturním tradicím aj.) jsou mezi základními požadavky
na práci ve škole.
3.1.6 AŠ 1
DVPP – inkluze, individualizace dětí
MŠ
3.1.6 AŠ 2

Aktivity spolupráce

3.1.6 ASP 1
3.1.6 ASP 1

Infrastruktura

3.1.6 AI 1

Odborně
zaměřená
tematická
setkávání s rodiči dětí a žáků ZŠ
Příběhy našich sousedů (Paměť
národa) pro žáky ZŠ
Kalendář akcí škol a organizací (pro
školu a rodinu)
Nerelevantní

Priorita 3

Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ

Cíl 3. 2
Opatření 3.2.1
Popis cíle a opatření

Programy, aktivity a akce pro děti a žáky
Aktivity a akce pro děti a žáky
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory
pro motivaci žáků k učení a rozvoj jejich schopností a
dovedností v různých oblastech vzdělávání i oblastech
vztahů mezi žáky i mezi učitelem a žáky, morálním
vývojem žáka, klimatem ve třídě apod.

Odůvodnění výběru opatření

Zapojení žáků do vzdělávacího procesu v rámci projektů,
kulturních, vzdělávacích akcí je důležité pro celistvé
uchopení místního akčního plánu. Spolupráce na akcích
v regionu.
3.2.1 AŠ 1
Doučování žáků ZŠ
3.2.1 AŠ 2
Příprava na vyučování pro žáky ZŠ
3.2.1 ASP 1
Informování a podpora zapojení
škol do regionálních, národních i
mezinárodních
projektů
a
rozvojových programů.

Aktivity škol a ostatních aktérů
Aktivity spolupráce
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3.2.1. ASP 2

Infrastruktura

Spolupráce škol na akcích s
dalšími vzdělávacími
organizacemi, podpora účasti žáků
na
vzdělávacích
akcích
a
programech
zaměřených
na kulturu, historii a přírodu
regionu.
Nerelevantní

Priorita 3

Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ

Cíl 3. 3
Opatření 3.3.1

Podpora vzdělávání lidských zdrojů ve školství
Podpora pedagogických a nepedagogických pracovníků
v pracovním i osobnostním rozvoji
Cílem je podpora pedagogických i nepedagogických
pracovníků školství, zajištění dostatečné kvantity, kvality
a spokojenosti pedagogických sborů pro zajištění vysoké
úrovně vzdělávání a konkurenceschopného školství na
Říčansku, včetně naplnění požadavků na společné
vzdělávání.

Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

Základním předpokladem pro úspěšné školství je
nepřetížený ředitel školy, dostatek lidí ve školství a
dostatečně kvalifikovaný, stále se vzdělávající a
motivovaný učitel.
3.3.1 AŠ 1
DVPP Mentoring, supervize a
videotréninky (podpora založená na
reflexi vlastní činnosti pod odborným
vedením), jednotlivě pro ředitele i
učitele i celé sbory.
3.3.1 AŠ 2
DVPP zaměřeného na oblast inkluze,
klíčových kompetencí a gramotností a
dovedností v technických a digitálních
technologiích, vzdělávání v oblastech
moderních
vyučovacích
metod
(tandemové učení, metoda CLIL,
blended learning, Hejného metoda
výuky matematiky aj.), pro práci s
dětmi nadanými, v oblasti podpory
rozvoje
podnikavosti,
iniciativy,
kreativity a tvořivosti dětí a žáků,
v psychodiagnostice a psychologii,
řešení krizových situací, právního
minima, spolupráce s rodinou a
dalších.
3.3.1 AŠ 2
DVPP – osobnostně sociální rozvoj
osobnosti pedagoga MŠ
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Aktivity spolupráce

3.3.1 ASP 1
3.3.1 ASP 2

3.3.1 ASP 3
3.3.1 ASP 4

3.3.1 ASP 5

3.3.1 ASP 6

3.3.1 ASP 7
3.3.1 ASP 8

Infrastruktura

3.3.1 ASP 9
3.3.1 ASP 9
3.3.1 AI 1

Vznik sítě pedagogů leaderů v ORP
Říčany.
Setkávání a sdílení pedagogických
pracovníků odborných předmětů 1 x
za 3 měsíce
Sdílení
vzájemných
zkušeností
v oblasti inkluze + setkání s odborníky
Podpora při vyjednávání sdíleného
právníka - spolupráce v oblasti
právního
a
pracovně-právního
poradenství pro školy
Odborné semináře dle potřeby
pedagogů (např. právní povědomí,
koučink, první pomoc apod.)
Vytvoření
seznamu
vhodných
pedagogů a vyučovacích metod pro
hospitace
Učitelská liga – sportovní turnaje pro
pedagogické sbory v regionu
Kalendář akcí škol a organizací (pro
školu a rodinu)
Výjezdní zasedání
Supervize, týmová supervize do ZŠ
Nerelevantní
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Priorita 3

Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ

Cíl 3. 4

Spolupráce, síťování a sdílení ve vzdělávání – pedagogů
i všech aktérů vzdělávání
Spolupráce a síťování aktérů MAP
Hlavním cílem je vzájemná spolupráce škol na
regionální, národní i mezinárodní úrovni formou
setkávání, sdílení, vzájemných návštěv, workshopů,
stínování, výměn zkušeností a příkladů dobré praxe. A
spolupráce napříč všemi cílovými skupinami a aktéry
vzdělávání: školy všech typů – rodiče – obce a
zřizovatelé – NNO a volnočasové organizace – poradny
a OSPOD – podnikatelé, zaměstnavatelé – výzkumné
organizace – externí odborníci.

Opatření 3.4.1
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

V rámci ORP Říčany je důležité zajistit podporu
spolupráce škol a podporu vedení jednotlivých škol
formou setkávání a sdílení dobré praxe. Dále je důležité
propojit jednotlivé aktéry vzdělávání se všemi cílovými
skupinami.
3.4.1 AŠ 1
Odborně
zaměřená
tematická
setkávání s rodiči dětí a žáků
3.4.1 AŠ 2
Sdílení
zkušeností
škol
prostřednictvím vzájemných návštěv

3.4.1 ASP 1
3.4.1 ASP 2
3.4.1 ASP 3
3.4.1 ASP 4
3.4.1 ASP 5
3.4.1 ASP 6
3.4.1 ASP 7
3.4.1 ASP 8
3.4.1 ASP 9
3.4.1 ASP 11

Učící se síť - setkávání ředitelů a
zástupců MŠ 1 x za 3 měsíce
Učící se síť - setkávání ředitelů a
zástupců ZŠ 1 x za 3 měsíce
Exkurze do škol dle potřeb území
Podpora využití školních zahrad
Kulaté stoly se zřizovateli
Besedy / kavárny / dílny
Hostující učitel ve výuce
Sdílení dobré praxe / semináře pro
asistenty (školní, pedagoga)
Výjezdní zasedání ředitelů a přátel
škol ORP Říčany - dvoudenní
Konference pro všechny partnery
v území na téma dle potřebnosti
Nerelevantní

Infrastruktura

3.4.1 AI 1

Priorita 4

Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání

Cíl 4. 1
Opatření 4.1.1
Popis cíle a opatření

Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a aktivit ZUŠ
Rozšíření kapacit ZUŠ
Cílem je rozšířit kapacity a zrekonstruovat zázemí a
vybavení a také zatraktivnit a rozšířit nabídku oborů
základních uměleckých škol v regionu SO ORP Říčany.
Důležitá je také celková podpora pedagogů i aktivit ZUŠ
pro efektivní práci s talenty i práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Odůvodnění výběru opatření

V území OPR Říčany narůstá počet žáků v mateřských i
základních školách, navyšování kapacit ZUŠ však není
povolováno, tj. místní talentované děti se nemají
možnost rozvíjet. Je třeba úměrně navyšovat i kapacit
ZUŠ a zajistit kvalitní zázemí i pedagogy pro jejich
činnost.

Aktivity škol a ostatních aktérů

4.1.1 AŠ 1

Aktivity spolupráce
Infrastruktura

4.1.1 ASP 1
4.1.1 AI 1

4.1.1 AI 2

Šablony II – DVPP pro pedagogy a
následné pořízení pomůcek a
vybavení zázemí pro výuku
Monitoring dotačních titulů
Rozšíření kapacit stávajících ZUŠ a
stavba a založení nových ZUŠ (příp.
detašovaných pracovišť),
Rekonstrukce zázemí ZUŠ
zajištění bezbariérovosti budov.

vč.

21

Opatření 4.1.2
Popis cíle a opatření

Obnova vybavení a didaktických a učebních pomůcek a
potřeb.
Důležitá je celková podpora pedagogů i aktivit ZUŠ pro
efektivní práci s talenty i práci s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Odůvodnění výběru opatření

V území OPR Říčany je třeba zajistit kvalitní zázemí i
pedagogy pro jejich činnost.

Aktivity škol a ostatních aktérů

4.1.1 AŠ 1

Aktivity spolupráce

4.1.1 ASP 1

Infrastruktura

4.1.1 AI 1

Priorita 4

Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání

Cíl 4. 2

Nabídka a kapacity neformálního vzdělávání, podpora a
zřízení středisek volného času
Podpora infrastruktury neformálního a zájmového
vzdělávání
Cílem je podpora infrastruktury a nabídky zájmového a
neformálního vzdělání na Říčansku pro rozvoj klíčových
kompetencí, znalostí a dovedností a rozvoj návyků
zdravého životního stylu místních dětí i žáků. Prioritou
je podpora stávající nabídky volnočasových organizací a
nové založení středisek volného času či domů dětí a
mládeže.

Opatření 4.2.1
Popis cíle a opatření

Odůvodnění výběru opatření

Aktivity škol a ostatních aktérů

Aktivity spolupráce

Šablony - obnova vybavení a
didaktických a učebních pomůcek a
potřeb v návaznosti na hlavní aktivity
šablon II
Podpora akcí a programů ZUŠ pro
žáky
i
pedagogy,
podpora
spolupráce.
Nerelevantní

Podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání
zavedením a podporou volnočasových aktivit a dalších
aktivit, umožňující sladit pracovní, školní a rodinný život
(kroužky a kluby zohledňující pracovní dobu rodičů,
dětské tábory a příměstské tábory aj.)
4.2.1 AŠ 1
Společná prezentace a spolupráce s
NNO a dalších subjektů v oblasti
zájmového
a
neformálního
vzdělávání.
4.2.1 ASP 1
Realizace příměstských táborů
4.2.1 ASP 2
Databáze lektorů, sdílení kontaktů
4.2.1 ASP 4
Zřízení dětských klubů
4.2.1 ASP 3
Portál volnočasových aktivit
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Infrastruktura

4.2.1 AI 1

Podpora stavebních úprav a pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje
klíčových
kompetencí
formou
zájmového
a
neformálního
vzdělávání v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblasti
technických i řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi apod.,

4.2.1 AI 2

Založení domů dětí a mládeže nebo
středisek volného času v obcích.

5. Aktivity škol
Tabulky č. 4 a č. 5 popisují, jaké aktivity na podporu vzdělávání žáků a učitelů ve SO ORP
využily mateřské a základní školy ze SO ORP Říčany. Jednotlivé potřebné aktivity škol získal
realizační tým zejména agregací dotazníkového šetření ze škol. Na základě potřebnosti
jednotlivé školy čerpají podporu v rámci zjednodušeného financování, formou šablon.
V průběhu realizace projektu MAP byly sbírány od ředitelů škol v ORP Říčany další podněty
pro druhou vlnu šablon, které realizační tým MAP předal prostřednictvím NS MAS. Připomínky
a návrhy byly dále předmětem několika setkání realizátorů MAP na NIDV. Aktivity jednotlivých
škol v rámci šablon II budou doplněny při dalších aktualizacích dokumentu MAP v rámci MAP
II.
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Tabulka č. 4 Přehled šablon využívaných mateřskými školami na období 2017 - 2019

Využití šablon – aktivity pro MŠ
Využití šablon
Počet

Podíl MŠ

91

průměr
4,1*

17

průměr
0,8*

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

13

59,1%

I/1.2 Školní speciální pedagog – personální
podpora MŠ

1

4,5%

I/1.3 Školní psycholog – personální podpora MŠ 0

0%

I/1.4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ 0

0%

Celkem aktivity MŠ
Personální podpora

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

3

Osobnostně sociální a profesní rozvoj 55
pedagogů MŠ

13,6%
průměr
2,5*

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

3

13,6 %

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

5

22,7%

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
– DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská,
matematická, inkluze) - 23

8

36,4%

11

50%

4

18,2%

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými
dětmi

7

31,8%

I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů
prostřednictvím supervize

3

13,6%

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných návštěv

14

63,6%

19

průměr
0,9*

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů
komunikačních schopností u dětí v MŠ

7

31,8 %

I/3.2 Individualizace vzdělávání dětí v MŠ

2

9,1%

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a
spolupráce s rodiči dětí v MŠ

10

45,5%

Usnadňování přechodu dětí z MŠ do
ZŠ

Poznámky:
* Průměrný počet šablon v dané oblasti připadající na jednu školku.
Celkem podalo žádost 22 mateřských škol bez rozdílu zřizovatele.
Dohromady školky podaly celkem 91 šablon. Největší zájem je o šablony
na DVPP v rozsahu 16 hodin, na sdílení zkušeností prostřednictvím
vzájemných návštěv a na setkávání a spolupráce s rodiči dětí.
Oblast podpory – PO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze - kvalita
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Tabulka č. 5 Přehled šablon využívaných základními školami na období 2017 - 2019

Využití šablon – aktivity pro ZŠ
Využití šablon

Celkem aktivity ZŠ

Počet

Podíl ZŠ

131

průměr
6,2*

Personální podpora

17

průměr
1,2*

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

11

52,4%

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální
podpora ZŠ

4

19%

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 2

9,5%

I/1.4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ 0

0%

Osobnostně sociální a profesní rozvoj 80
pedagogů ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 16 hodin čtenářská,
matematická, cizí jazyky, inkluze) - 18

průměr
3,8*

6

28,6%

7

33,3%

1

4,8%

4

19%

3

14,3%

4

19%

5

23,9%

2

9,5%

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 2
– DVPP v rozsahu 32 hodin - inkluze

9,5%

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 32 hodin čtenářská,
matematická, cizí jazyky, mentoring) - 14

II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 52 hodin (čtenářská,
matematická, cizí jazyky, mentoring) - 9

II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 56 hodin - inkluze

0

0%

1

4,8%

6

28,6%

2

9,5%

0

0%
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II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 80 hodin (čtenářská,
matematická, cizí jazyky, mentoring) - 2

0

0%

0

0%

2

9,5%

0

0%

II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
– DVPP v rozsahu 80 hodin - inkluze

0

0%

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru – DVPP
v rozsahu 8 hodin - inkluze

8

38,1%

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
(čtenářská, matematická)

5

23,9%

5

23,9%

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných návštěv - ZŠ

5

23,9%

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

8

38,1%

II/2.12 CLIL ve výuce ZŠ

1

4,8%

II/2.13 Nové metody ve výuce ZŠ (čtenářská,
matematická)

1

4,8%

2

9,5%

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

29

průměr
1,4*

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

9

42,9%

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro
žáky ZŠ

11

52,4%

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem

8

38,1%

II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ
ohrožených školním neúspěchem

1

4,8%

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

5

průměr
0,24*

5

23,9%

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a
spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Poznámky:

* Průměrný počet šablon v dané oblasti připadající na 1 školu. Celkem
podalo žádost 21 základních škol bez rozdílu zřizovatele. Dohromady
školy podaly celkem 131 šablon. Největší zájem je o šablony na
extrakurikulární rozvojové aktivity - Klub zábavné logiky a deskových her
pro žáky ZŠ, v rámci osobnostního a profesního rozvoje pedagogů
převažuje zájem o vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti, inkluze
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pro pedagogický sbor a tandemovou výuku. V oblasti personální podpory
nejvíce školy požadují školního asistenta.
Oblast podpory:
PO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
PO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
DO 1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
DO 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
DO 3 Kariérové poradenství v základních školách
VO 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
VO 3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
VO 4 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

6. Roční akční plán
Na pracovních skupinách byly navrženy aktivity, které by napomohly dosažení cílů
Strategického rámce. Členové pracovních skupin se dohodli, že na roční akční plán
budou vybrány aktivity podle metody SMART a podle preferencí. Realizační tým
sestavil on-line dotazník, který byl zaslán všem členům pracovních skupin. Realizační
tým vyhodnotil aktivity, které dostaly nejvíce bodů a budou tak prioritně doplněny do
Akčního plánu na 2018/2019. Do RAP 2018/2019 je vybráno x aktivit, aby bylo reálné
tyto cíle naplnit. Není vhodné stanovit více aktivit na úkol kvality. Cílem je zařadit do
RAP takové aktivity, které jsou pro období 2018/2019 a za předpokladu výzev OPVV
dosažitelné. Po uplynutí doby, na kterou je RAP vázán, proběhne evaluace aktivit a
pracovní skupiny budou moci zhodnotit správné nastavení, případně budou moci
navrhnout nové aktivity podle akčního plánu do RAP na další období. Po dohodě se
členy ŘV dne 26. 9. 2017 nebudou tvořeny logické rámce na aktivity v RAP v tomto
období MAP (do 31. 12. 2017). Návrh ročního akčního plánu (dále RAP) byl projednán
na jednání ŘV dne 26. 9. 2017. RAP obsahuje aktivity spolupráce, které vzešly
z jednání pracovních skupin a které se dotýkají celého území MAP v ORP Říčany.
Aktivity spolupráce budou sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů,
které mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních,
evropských) podle jejich povahy a dostupnosti zdrojů. Pro zacílení podpory IROP a
OP VVV hraje MAP důležitou roli. Níže uvedené aktivity byly v rámci pracovních skupin
diskutovány jako potřebné pro území. Veškeré aktivity spolupráce jsou v souladu se
Strategických rámcem MAP do roku 2023. Považujeme za důležité aktivity spolupráce
po skončení daného školního roku, na které byl roční akční plán vytvořen, evaluovat a
případně na další roky aktualizovat podle potřeb v území.
Aktivity spolupráce, které byly v rámci území shledány jako nejdůležitější a
nejpotřebnější:
•
•
•
•

Setkávání učitelů odborných předmětů
Koordinátor pro školy
Podpora při vyjednávání a posílení kapacit akreditovaných PPP
Monitoring dotačních titulů
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•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoring dětí nastupující povinnou školní docházku
Vzdělávací aktivity pro pedagogy
Sdílený právník, právní poradenství pro školy
Podpora zřizovatelům
Spolupráce v rámci přírodovědných kompetencí
Sdílení zkušeností
Navázání spolupráce s pedagogickými fakultami
Výjezdní zasedání ředitelů a přátel škol

28

Rozpis aktivit spolupráce pro Roční akční plán 2018/2019

Číslo a název aktivity
2018/2019_1

Setkávání a sdílení učitelů
odborných předmětů – Síťování
OP

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:

Zdroje:

PO 1, 2, 3
NO 4, 6
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů matematiky
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů českého jazyka
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů v rámci polytechnické
výchovy
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů v rámci digitální / finanční
gramotnosti
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů cizích jazyků
• Organizace setkávání a sdílení
pedagogů
jiných
předmětů
(regionální identita)
• Organizace setkávání zástupců MŠ
na téma čtenářská / matematická
pregramotnost
• Organizace setkávání zástupců MŠ
na téma polytechnická výchova
Cílem této aktivity je síťování, navázání
kontaktů a předání zkušeností učící se a
podporující se skupiny pedagogů, sdílení
dobré praxe, možná účast odborníků na
potřebné téma, možnost exkurzí. Bude se
jednat o vzájemně se učící se a podporující
skupinu pedagogů ZŠ.
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ z ORP Říčany
Počet uskutečněných setkání – cíl 6, počet
zapojených škol (min. 3 na jedno Síťování)
2018 - 2019
100 000 Kč na jedno tematické Síťování
(cestovné, občerstvení, osobní náklady
zapojené pro účastníky Síťování)
OP VVV MAP II/Implementace
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Číslo a název aktivity
2018/2019_1a)

Pomůcky pro školy zapojené do
Síťování

Vazba na cíl ve SR

Cíl 2.1 Infrastruktura pro inkluzi, klíčové
kompetence a rozvoj nadání
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti

Charakteristika aktivity:

PO 1, 2, 3
VO 4, 5, 6
Cílem této aktivity je vytvoření lepších
materiálních
podmínek
pro
podporu
jednotlivých spolupracujících ZŠ, MŠ a
individualizaci v přístupu ke každému žákovi.
Aktivita navazuje na aktivitu Setkávání a

sdílení učitelů odborných předmětů –
Síťování OP
Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:

Zdroje:

Realizační tým MAP
ZŠ z ORP Říčany
Cena pomůcek přepočtená na 1 školu
2018 – 2021
1 500 000 Kč – 2 000 000 Kč za celou dobu
projektu. Pomůcky pro účastníky Síťování
odborných předmětů
OP VVV – MAP II/Implementace
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Číslo a název aktivity
2018/2019_1b)

Příběhy našich sousedů
spolupráce s Post Bellum

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti

Charakteristika aktivity:

-

PO 1, 2, 3
VO 4, 6
Spolupráce s NNO Post Bellum. Zapojení
min. 3 škol do aktivity „Příběhy našich
sousedů“. Aktivita může navazovat na
aktivitu Setkávání a sdílení učitelů

odborných předmětů – Síťování OP.
Realizace projektu pro žáky vyšších ročníků

Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

základních škol. Žáci ZŠ sami zapojují do
natáčení a publicistického zpracování
pamětnických vyprávění. Jedná se o soutěž
mezi týmy v rámci regionu. Natočené
příběhy se ukládají na portál Paměť národa.
Realizační tým MAP
ZŠ z ORP Říčany
Počet zapojených škol, počet natočených
příběhů
2018/2019, možnost další období
120 000 Kč za rok
OP VVV – MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_2

Koordinátor projektů pro školy

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7
• Vytvoření pozice koordinátora pro
podporu škol, který bude podporou
pro školy (informační, dotační,
metodickou)
• Vzdělávání koordinátora
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ a ZUŠ na území ORP Říčany
Vytvoření pracovní pozice
2018 - 2019
500 000 Kč (v případě úvazku 1,0)
OP VVV Výzva MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_3

Podpora při vyjednávání a
posílení kapacit akreditovaných
PPP

Vazba na cíl ve SR

Cíl
2.4
Dostupné
psychologické služby

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

pedagogicko-

PO 3
VO 5, 7
Podpora při vyjednávání a lobbování za
rozšíření
kapacit
pedagogickopsychologických poraden a speciálních
pedagogických center pro ORP Říčany.
Iniciace vzniku nových PPP.
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, PPP
Počet setkání
2018/2019
5 000 Kč na jedno setkání (občerstvení,
cestové)
OP VVV MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_4

Podpora zřizovatelům monitoring dotačních titulů,
monitoring investic, aktivity ke
zrušení povinnosti přijímat děti
mladší tří let, vzdělávání ..

Vazba na cíl ve SR

Cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
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Cíl 1.3 Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
Cíl 1.4 Zahrady a hřiště pro MŠ
Cíl 4.1 Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí
a aktivit ZUŠ
Cíl 4.2 Nabídka a kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

PO 1, 2, 3
VO 4, 5, 7
• Vytipování další obcí pro nutnou
výstavbu a posílení páteřních škol
(Prstenec 2)
• Podpora
dotčených
zřizovatelů
(Říčany,
Ondřejov
(DSO)
=
Prstenec1) při přípravě na výstavbu
velkých škol z programu na rozvoje
Pražského
prstence,
eskalace
společných problémů na ústřední
orgány státní správy, spolupráce
s okolními ORP, dotčenými stejnými
problémy
• Monitoring
dotací,
možností
financování výstavby a vybavení
předškolních, školních a zájmových
zařízení, informace a podpora
zřizovatelům v území
• Monitoring
stavu
investic
do
předškolního,
základního
a
neformálního
a
zájmového
vzdělávání v území a podpora obcím
a dalším subjektům ve vyjednávání
za region s krajem a ministerstvy,
zpracování analytických podkladů
pro vyhodnocení stavu
• Aktivity
vedoucí
ke
zrušení
povinnosti přijímat a zajišťovat
kapacitu státních MŠ pro dvouleté
děti
• Monitoring a vyhodnocení úspěšnosti
škol při podávání žádostí v regionu
(IROP + ITI + národní zdroje)
• Aktivity vedoucí k navyšování kapacit
ZUŠ v regionu ORP Říčany
Realizační tým MAP v ORP Říčany
MŠ, ZŠ, ZUŠ, zřizovatelé
Počet setkání, akcí
2018/2019
5 000 Kč na setkání (občerstvení, cestovné)
OP VVV MAP II/Implementace

32

Číslo a název aktivity:
2018/2019_5

Vzdělávací aktivity pro
pedagogy/nepedagogické
pracovníky a ost.

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství

Charakteristika aktivity:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7
Organizace seminářů pro pedagogy /
nepedagogické pracovníky dle potřebnosti
území
Muži do škol
Coaching I, Coaching II
Právní povědomí
Seminář první pomoci v rámci inkluzivního
vzdělávání
Semináře zaměřené na podporované
klíčové aktivity
Např. Letní škola, kterou pořádá Muzeum
Říčany
Možnost spolupráce na Letní škole
s okolními MAPy

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, neformální organizace
Počet seminářů (cíl 2)
2018/2019
(lektoři, občerstvení, pronájem prostor)
OP VVV – MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_6
Vazba na cíl ve SR

Právní poradenství pro školy

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
PO 1, 3
VO 4, 6, 7
Vyjednat možnost právního poradenství pro
školy v ORP. Sdílený právník, rámcová
smlouva s vybraným subjektem, který bude
garantovat poradenství zapojeným školám.
Cílem této aktivity je zajistit kvalifikovanou
osobu, která bude mít konkrétní znalosti a
dovednosti v oblasti pracovně-právní a
právní a bude k dispozici většímu množství
škol jako konzultant konkrétních problémů.
Vytvoření databáze příkladů dobré praxe.
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ, ZUŠ na území ORP Říčany
Zajištění právního poradenství pro školy,
počet zapojených škol – min. 3
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Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

2018 - 2019
20 000 Kč za zapojenou školu na osobní /
paušální náklady
OPVVV MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_7

Spolupráce regionu v rámci
mimoškolního a neformálního
vzdělávání

Vazba na cíl ve SR

Cíl 2.2 Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj
nadání pro všechny aktéry vzdělávání
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti
Cíl 3.2 Programy, aktivity a akce pro děti a
žáky
Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
Cíl 4. 1 Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí
a aktivit ZUŠ
Cíl 4.2 Nabídka kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času

Charakteristika aktivity:

Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:

PO 1, 2, 3
VO 4, 6, 7
Organizace a podpora aktivit související
s rozvojem potenciálu každého dítěte či
žáka.
Např.
• aktivity
související
s metodikou
práce,
vzdělávání
pedagog./nepedag. pracovníků
• sdílení zkušeností
• různé workshopy („Řemesla v praxi“,
práce se dřevem apod.)
• exkurze
pro
pedag./nepedag.
Pracovníky
• exkurze pro rodiče s dětmi
Navázání spolupráce s NNO
Navázání spolupráce s knihovnami
Rozšiřovat spolupráci se ZUŠ
Podpora zřízení domu dětí a mládeže nebo
střediska volného času
Realizační
tým,
Muzeum
Říčany,
Ekocentrum Říčany, ZUŠ, Cesta Integrace,
skautské organizace, knihovny a další
organizace z ORP Říčany
MŠ, ZŠ, rodiče (veřejnost), děti, žáci
Počet podpořených projektů (akcí)
2018/2019
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Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

Číslo a název aktivity:
2018/2019_8
Vazba na cíl ve SR

Charakteristika aktivity:

Podle typu akce, bude rozpracováno v MAP
II
OP VVV MAP II/Implementace, jiné dotační
tituly

Sdílení zkušeností „Učící se síť“
Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
PO 1, 3
VO 6, 7
Učící se síť – setkávání ředitelů státních i
nestátní škol, sdílení praxe vedoucích
pracovníků ve školství s cílem posílit kvalitu
strategického řízení ve školách, na setkání je
možná prezentace aktuálních informací
z oblasti spojené se školstvím.
•

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:

Zdroje:

Organizace setkávání ředitelů MŠ 3 x
za rok
• Organizace setkávání ředitelů ZŠ 3 x
za rok
• Organizace
setkávání
pouze
zástupců ředitelů min. 1 – 2 za rok
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany
Počet uskutečněných setkání, cíl 6 celkem
2018 – 2019
10 000 Kč na jedno setkání (osobní náklady,
cestovné, občerstvení, odborný program dle
potřeby)
Počet zapojených škol
OPVVV – MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_9

Navázání spolupráce
s pedagogickými fakultami

Vazba na cíl ve SR

Cil 2.2 Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj
nadání pro všechny aktéry vzdělávání
Cíl 2. 3 Podnikavost a iniciativa dětí a žáků,
přechod mezi školami, kariérové poradenství
Cíl 3.2 Programy, aktivity a akce pro děti a
žáky
Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
PO 1, 2, 3
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Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

•

Aktivity vedoucí k navázání a
prohloubení
spolupráce
s pedagogickými
fakultami
a
středními pedagogickými školami a
jejich studenty v regionu.
• Spolupráce studentů pedagogické
fakulty na místních školách (analýza
počtu fakultních škol v regionu,
možnosti počtu rozšíření fakultních
škol v regionu)
Realizační tým MAP
Školy, které projeví zájem
Počet setkání, počet zapojených škol
2018/2019
10 000 Kč na jedno setkání
OP VVV MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_10

Regionální výjezdní zasedání
ředitelů a přátel škol

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3. 3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7
Organizace třetího ročníku regionálního
Výjezdního zasedání v rozsahu dvou dnů.
Jedná se o setkání ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ a
přizvaných partnerů, kteří jsou zapojeni do
MAP. Součástí je také vzdělávací akce na
míru účastníkům.
Realizační tým MAP v ORP Říčany
ZŠ, MŠ, ZUŠ, partneři MAP
Zrealizované setkání, počet zapojených škol
2018 - 2019
100 000 Kč (školitel, pronájem prostor,
občerstvení, ubytování, metodiky, exkurze)
OPVVV MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_11

Příprava MAP II včetně
IMPLEMENTACE MAP, spolupráce
s okolními MAPy a KAP

Vazba na cíl ve SR
Charakteristika aktivity:

Všechny cíle v rámci priorit 1 - 4
Příprava projektu do výzvy MAP II +
IMPLEMENTACE
MAP
I,
vyjednání
podmínek, pracovních
pozic v rámci
organizační struktury, sestavení finančního
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Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

plánu, procesu řízení, kompetencí, realizace
aktivit. Prohloubení spolupráce s KAP a
posílení spolupráce s okolními MAP.
Realizační tým MAP
MAS Říčansko, okolní MAP, KAP, ostatní
organizace
Připravený projekt MAP II/Implementace
01/2018 a dále
Bude upřesněn
OP VVV – MAP II/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_12

Besedy - odborně zaměřená
tematická setkávání pro
veřejnost

Vazba na cíl ve SR

Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
Časový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

PO 1, 3
VO 6,7
Organizace inspirativních besed pro
veřejnost – rodiče, ostatní zájemce
s odborníky na témata spojená s výchovou,
vzděláváním,
školstvím,
pedagogikou.
Prohloubení spolupráce s rodiči.
Např.:
Agrese je ok
Stanovení pravidel ve třídě
Vedení třídnických hodin
Inkluze
Setkání s odborníky z různých oblastí
Cíl uspořádat 1 - 2 akce
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, jiné organizace, veřejnost, jiné MAP
Počet uskutečněných akcí
2018/2019
50 000 Kč
OP VVV/Implementace

Číslo a název aktivity:
2018/2019_13

Aktualizace informačního
portálu pro školy a školská
zařízení v ORP Říčany

Vazba na cíl ve SR

Cíl 2.3 Podnikavost a iniciativa dětí a žáků,
přechod mezi školami, kariérové poradenství
Cíl 3.4 Spolupráce, sdílení a síťování ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
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Cíl 4.2 Nabídka a kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času

Charakteristika aktivity:

Realizátor:
Spolupráce:
Indikátor:
sČasový harmonogram:
Předpokládaný rozpočet:
Zdroje:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7
Zefektivnění
informačního
portálu
www.map.ricany.cz tak, aby jeho podoba
byla vhodná pro širokou veřejnost
s moderním designem a optimalizací pro
tisk, možností vyhledávání informací
z databáze a rozšíření obsahové náplně pro
pracovníky škol, neformálních organizací a
veřejnost. Propojení se sociální sítí a
interaktivními odkazy na ostatní školské a
partnerské weby
Realizační tým MAP
Město Říčany – odbor školství, další
vzdělávací organizace v ORP Říčany, MAS,
MŠ, ZŠ, ZUŠ
Moderní
a
aktualizovaný
web
www.map.ricany.cz
2018/2019
100 000 Kč (aktualizace, údržba, doména)
OP VVV/Implementace

Realizace Místního akčního plánu je důležitá pro naplnění cílů a priorit MAP. Velmi potřebný
bude také monitoring plnění akčního plánu pro nastavení cílů pro další období. Plnění aktivit
bude veřejný proces a bude přístupný široké veřejnosti v území.
Při nastavení aktivit je také nutné správně nastavit indikátory, aby bylo možné sledovat plnění
nastavených aktivit. Při nastavení indikátorů je třeba vycházet s kapacitním limitem
zapojených partnerů a z reálné situace, zda lze naplnit dané opatření.
Na vyhodnocení první etapy MAP bude navazovat implementace MAP zaměřené na aktivity
spolupráce uvedené v akčním plánu.
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Přílohy
Příloha 1 Přehled šablon – aktivit jednotlivých škol
Příloha 2 Investiční priority
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Příloha 2 Investiční priority
Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV
Projekty s PRIORITOU 1
Investiční priority v rámci Cíle 1.1 (Investice do rozšíření kapacit MŠ) a Cíle 2.1 (Infrastruktura pro inkluzi, klíčové kompetence a rozvoj nadání) - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, v území MAP v ORP Říčany
Tabulka sebraných záměrů škol a dalších subjektů s uvedením, jak se váží na cíle MAP uvedené výše. Jde o utřídění do silných vazeb na stávající cíle MAP. Seznam je vázat záměry na výše uvedené priority a cíle
obecně pro první období u výchozího Strategického rámce MAP a v další aktualizaci vždy k aktuálnímu znění Strategického rámce MAP.

Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)

109_001 Kostelec nad
Černými lesy

600044963

00235474

město Kostelec MŠ
nad Černými
lesy, náměstí
Smiřických 53
281 63

Nástavba a rekonstrukce
Zvýšení počtu kmenových tříd o 1,
provozního pavilonu se zvýšením zvýšení kapacity dětí o 25 a výstavba
kapacity pro děti od 2 let MŠ
tělocvičny
Kostelec nad Černými lesy

109_003 Kostelec nad
Černými lesy

04479289

Mateřská škola
Kostelec nad
Černými lesy,
Kostelec nad
Černými lesy,
K Jatkám 982
Ústav ROZUMu,
z. ú.
Oplany 77

x

x

MŠ

Školka ROZUMu pro každé dítě
od 18 měsíců

109_005 Kostelec nad
Černými lesy

00235474

x

MŠ

Zvýšení kapacity mateřské školy

109_006 Kunice

600051854

město Kostelec
x
nad Černými
lesy, náměstí
Smiřických 53
281 63 Kostelec
nad Černými lesy
Mateřská škola
00240401
Jaruška,
příspěvková
organizace

obec Kunice

MŠ

Dostavba MŠ Jaruška v Kunicích

109_008 Mnichovice

600051943

Mateřská škola
Mnichovice,
okres Praha východ

město
Mnichovice

MŠ

Nová třída Kuřátka MŠ
Mnichovice, okres Praha východ

00240478

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e

10 000 000,00 Kč 20162018

Soul
ad
s cíle
m
MAP

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence Bezba Rozšiřová
IROP
riéní kapacit
Cizí Přír.
Tech. a Práce rovost MŠ a ZŠ
jazyk vědy
řemesl s dig.
obory
tech.

1.1

1

1

Nákup/ nájem prostor
8 000 000,00 Kč
a vybavení pro mateřskou školu
ROZUM se zaměřením na rozvoj učení
a myšlení podle teorie a metody prof.
R. Feuersteina, školská právnická
osoba ( pilotní projekt – první MŠ
tohoto druhu – v současné době
v procesu žádosti o zápis)
Výstavba a rozšíření kapacity i pro
20 000 000,00 Kč
děti od 2 let věku

2016 2018

1.1

1

1

20162018

1.1

1

1

1. Dokončení podkroví NOVÉ budovy 9 000 000,00 Kč
3.000.000,-Kč
2. Dostavba podkroví PŮVODNÍ
budovy MŠ Jaruška 6.000.000,-kČ
pro rozšíření kapacity MŠ - podlahy,
zateplení příčky, střešní okna, rozvody
energií, vody a připojení kanalizace, a
pořízení vybavení
Zvýšení kapacity MŠ o jednu třídu
3 000 000,00 Kč
(počet dětí 24), nástavba

2016 2018

1.1

1

1

2018 2020

1.1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

109_009 Modletice

600051862

00640158

109_010 Modletice

600051862

00640158

obec Modletice MŠ

109_011 Mukařov

600051790

Mateřská škola
Modletice
Mateřská škola
Modletice
Mateřská škola
Mukařov

další možný
Tém
žadatel
a
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
obec Modletice MŠ

obec Mukařov

MŠ

00240508

Název projektu:

Popis projektu

Rekonstrukce a přístavba budovy Zvýšení kapacity na 2 třídy,
MŠ Modletice
rekonstrukce
Zvýšení kapacity MŠ Modletice
Zvýšení kmenových tříd na 2, zvýšení
počtu dětí o 24
Novostavba pavilonu mateřské
Nová budova MŠ pro 50 dětí bez
školy Mukařov v dřevěné nosné jídelny a kuchyně
konstrukci - Budova v Parku
Rekonstrukce staré budovy MŠ
Rekonstrukce staré budovy, navýšení
Průhonice
kapacit
sociálně vyloučená lokalita
Přístavba a navýšení kapacity MŠ zvýšení kapacity o 2 třídy, zvýšení
Průhonice
kapacity o 50 dětí
sociálně vyloučená lokalita
Navýšení kapacity Mateřské
Navýšení kapacity mateřské školy
školy Průhonice
zbouráním stávajícího hospodářského
pavilonu mateřské školy a výstavbou
pavilonu nového
Rozšíření kapacit MŠ Říčany Výstavba nové MŠ se sportovním
Výstavba nového objektu MŠ
zaměřením, cílem je navýšení kapacit
Větrník Říčany
mateřského školství.

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
19 000 000,00 Kč 20172018
19 000 000,00 Kč 20172018
13 000 000,00 Kč 2016

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
1.1

záměr

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1.1

1

1

1.1

1

1

2017 2018

1.1

1

1

35 555 327,00 Kč 2017 2018

1.1

1

1

25 000 000,00 Kč 20162018

1.1

1

1

60 000 000,00 Kč 20162018

1.1

1

1

109_012 Průhonice

600052974

Mateřská škola
Průhonice

00241563

obec Průhonice MŠ

109_013 Průhonice

600052974

Mateřská škola
Průhonice

00241563

obec Průhonice MŠ

109_014 Průhonice

00241563

Obec Průhonice

600052974

Mateřská škola MŠ
Průhonice

109_016 Říčany

00240702

x

x

MŠ

109_017 Říčany

00240702

x

x

MŠ

Rozšíření kapacit MŠ Říčany Kompletní rekonstrukce školní budovy 20 000 000,00 Kč 2017rekonstrukce budovy pro provoz v části Kuří - 2 třídy MŠ, 48 dětí
2018
MŠ v Kuří

1.1

1

1

109_019 Říčany

00240702

Město Říčany
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany
Město Říčany
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany
Město Říčany
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany
Základní škola a
mateřská škola,
Senohraby, okres
Praha - východ
Základní škola a
mateřská škola,
Senohraby, okres
Praha - východ
Mateřská škola
Sluníčko, přís.
org.
Základní škola a
mateřská škola
Tehov
Mateřská škola
Tehovec, přís.
org.
Mateřská škola
Velké Popovice,
okres Praha východ

x

x

MŠ

Kompletní rekonstrukce budovy a
rozšíření kapacity pro potřeby MŠ

40 000 000,00 Kč 20172018

1.1

1

1

00240737

obec
Senohraby

MŠ

Rozšíření kapacit MŠ Říčany –
celková rekonstrukce objektu
Olivova ul. na novou MŠ U
Slunečnice
Rekonstrukce a rozšíření
kuchyně MŠ Senohraby

Potřeba odvlhčení, rozšíření kapacit

záměr

1.1

1

1

00240737

obec
Senohraby

MŠ

Zvýšení kapacity MŠ Senohraby
včetně navýšení kapacity jídelny
a kuchyně

17 000 000,00 Kč 2017 2018

1.1

1

1

00240818

obec Sulice Želivec

MŠ

Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko,
příspěvková organizace

21 600 000,00 Kč 2017

1.1

1

1

00240877

obec Tehov

MŠ

Výstavba nové budovy mateřské
školy - ZŠ a MŠ Tehov

Zvýšení počtu kmenových tříd o 1,
navýšení kapacity dětí o 25
a vybavení rekonstruovaných a nově
vzniklých prostor MŠ
Zvýšení počtu kmenových tříd o 2,
zvýšení kapacity žáků o 48, zvýšení
počtu strávníků o 48
Zvýšení počtu kmenových tříd o 1
(navýšení kapacity MŠ o 24 míst)

10 000 000,00 Kč 2017 2019

1.1

1

1

43750648

obec Tehovec

MŠ

Nákup keramické pece pro rozvoj
řemeslných dovedností

80 000,00 Kč

2016 2018

1.1

1

1

00240966

obec Velké
Popovice

MŠ

Podpora polytechnického
vzdělávání - nákup keramické
pece pro MŠ Tehovec
Rekonstrukce budovy MŠ Velké
Popovice, okres Praha - východ

Elektroinstalace, modernizace
kuchyně, vzduchotechnika, navýšení
kapacity kuchyně, navýšení kapacity
MŠ, renovace stropů

záměr

2017 2018

1.1

1

1

109_020 Senohraby
600052192
109_021 Senohraby
600052192
109_023 Sulice

691002088

109_024 Tehov

600052338

109_025 Tehovec

691002070

109_026 Velké
Popovice

600051935

2018
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
obec Velké
Popovice

Tém
a

Název projektu:

109_027 Velké
Popovice

600051935

00240966

109_028 Velké
Popovice

600051935

109_029 Velké
Popovice

600051935

Mateřská škola
Velké Popovice,
okres Praha východ
Mateřská škola
Velké Popovice,
okres Praha východ
Mateřská škola
Velké Popovice,
okres Praha východ

109_343 Březí

00640123

Obecní úřad
Březí, Březí 101,
251 01 Březí

109_344 Říčany

691004293

109_352 Herink

00640140

109_358 Mnichovice

MŠ

Když má naše kuchyně nový
Modernizace kuchyně, případně
kabát - MŠ Velké Popovice, okres navýšení kapacity dle potřeby
Praha - východ

1 500 000,00 Kč

00240966

obec Velké
Popovice

MŠ

Rosteme a vzkvétáme v MŠ
Velké Popovice, okres Praha východ

Navýšení kapacity MŠ

00240966

obec Velké
Popovice

MŠ

Otevření všemu na MŠ Velké
Popovice, okres Praha – východ

x

x

MŠ

Mateřská škola a x
Základní škola
NEMO
Obec Herink
x

x

MŠ

x

MŠ

600051943

Mateřská škola
Mnichovice

00240478

Město
Mnichovice

MŠ

109_359 Mnichovice

600051943

Mateřská škola
Mnichovice

00240478

Město
Mnichovice

MŠ

109_360 Mnichovice

600051943

Mateřská škola
Mnichovice

00240478

Město
Mnichovice

MŠ

109_132 Průhonice

600053253

00241563

obec Průhonice ZŠ

109_030 Dobřejovice

691002207

Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ
Základní škola
Navis
Dobřejovice, U
Zámku 1

x

x

109_031 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

ZŠ

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
1.1

záměr

2017 2018

Bezbariérový vchod

záměr

Výstavba mateřské školy Březí

Vybudování nové mateřské školy
v obci včetně bezbariérovosti

Vybudování dalších tříd MŠ
NEMO v samostatném objektu
se zahradou
Výstavba mateřské školy

Navýšení kapacity MŠ

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1.1

1

1

2016 2018

1.1

1

6 500 000,00 Kč

20172018

1.1

1

1

7 000 000,00 Kč

2017

1.1

1

1

Vybudování mateřské školy o kapacitě
48 míst (2 třídy) na vlastním pozemku
obce.
Rozšíření (přístavba) a
Zvýšení kapacity prostorové –nové
rekonstrukce stávající třídy
vnitřní uspořádání třídy (třída je nyní
„Berušky“
spojnice mezi dvěma pavilony)
s bezbariérovým přístupem (pro 2 – 3
leté děti); vybudování kuchyňky a
skladu a kabinetu
Nová třída „Štěňata“
Zvýšení kapacity prostorové o jednu
třídu – zároveň dojde ke snížení dětí
ve třídě Sluníček; rekonstrukce
stávajících prostor ložnice, WC,
umývárny, chodby a šatny (pro 2 – 3
leté děti)
Nová třída „Ještěrky“
Zvýšení kapacity prostorové o jednu
třídu – vybudování nové třídy, nové
vnitřní uspořádání, nové WC,
umývárna, šatna, bezbariérový
přístup
Dostavba pavilonu E ZŠ
Zvýšení počtu kmenových tříd: 2 Průhonice
Zvýšení kapacity o dětí/ žáků: 60
SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ LOKALITA
Oprava budovy ZŠ Navis - zámek Vybudování multimediální a jazykové
Dobřejovice - vybudování
učebny, stavební a technické práce,
multimediální a jazykové učebny vybavení prostoru

12 000 000 Kč

2018 2020

1.1

1

1

2 500 000 Kč

2018 2020

1.1

1

1

1 300 000 Kč

2018 2020

1.1

1

1

1 300 000 Kč

2018 2020

1.1

1

1

15 000 000,00 Kč 2018 2019

1.2

1

1

1 000 000,00 Kč

2016 2018

2.1

Vybudování bezbariérového
přístupu nové budovy - ZŠ
Kamenice. okres Praha - východ

1 500 000,00 Kč

2018

2.1

Vybudování bezbariérového přístupu
nové budovy - ZŠ Kamenice. okres
Praha - východ

1

1

1

1

1
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MAP v ORP Říčany, Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109
Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP

109_032 Kamenice

600052354

00240273

obec Kamenice ZŠ

109_033 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ
ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

109_034 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

Výstavba, vybavení a
rekonstrukce přírodovědných
učeben ZŠ Kamenice. okres
Praha - východ

109_035 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

109_036 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

109_340 Kamenice

600052354

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

109_037 Kamenice

600052354

109_041 Kamenice

600052354

109_042 Kamenice

600052354

Vybudování bezbariérového
přístupu střední budovy - ZŠ
Kamenice. okres Praha - východ
Výstavba, vybavení a
rekonstrukce jazykových učeben
ZŠ Kamenice. okres Praha východ

Vybudování bezbariérového přístupu
střední budovy - ZŠ Kamenice. okres
Praha - východ
Vybudování 2 multifunkčních
jazykových učeben a rekonstrukce 1
stávající. V učebnách by měly být
interaktivní tabule, vizualizéry sada
tabletů pro žáky, výukovým software
a pomůcky do výuky. Do dvou nových
učeben bude nutné pořídit nábytek.
Rekonstrukce počítačové učebny,
učebny chemie, přírodopisu a fyziky,
vybavení interaktivními tabulemi,
softwarem, sadou tabletů pro žáky,
moderními pomůckami

2 000 000,00 Kč

2018

2.1

1 800 000,00 Kč

2017 2018

2.1

2 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

Vybavení tříd interaktivní
technikou pro výuku cizích
jazyků a přírodních věd - ZŠ
Kamenice. okres Praha - východ

Pořízení do všech tříd 1. stupně
interaktivní tabule pro modernější
výuku, ve všech třídách se běžně učí
jazyky i přírodní vědy, zatím však bez
potřebných digitálních technologií

2 000 000,00 Kč

2017

2.1

obec Kamenice ZŠ

Rekonstrukce cvičné kuchyňky

2018

2.1.

1

1

00240273

obec Kamenice ZŠ

Rekonstrukce učebny
pracovního vyučování

2018

2.1.

1

1

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ
ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

2017 2018

2.1

00240273

obec Kamenice ZŠ

Zajištění bezbariérovosti všech
prostor školy - ZŠ Kamenice.
okres Praha - východ
Vybavení tříd a školní družiny
na 1. stupni polytechnickými
stavebnicemi - ZŠ Kamenice.
okres Praha - východ

Bude zrekonstruována stará a
300 000,00 Kč
nevyhovující učebna pracovního
vyučování – konkrétně školní
kuchyňka. Budou instalovány nové
kuchyňské linky, úložné prostory a
vybavení k vaření
Bude zrekonstruována učebna školní 400 000,00 Kč
dílny tak, aby vyhovovala výuce dílen i
pracovní výchovy obecně. Budou
nakoupeny nové dílenské stoly, židle a
úložný nábytek.
Vybudování ramp, výtahů a plošin,
4 000 000,00 Kč
které ve škole chybějí.
Nákup herních prvků a didaktických
300 000,00 Kč
pomůcek pro polytechnické
vzdělávání - zejména stavebnice Lego
a Merkur. Stavebnice by se daly využít
v družině i ve výuce - zejména na 1.
stupni v pracovním vyučování.

2017

2.1

ZŠ Kamenice.
okres Praha východ

00240273

obec Kamenice ZŠ

Úprava střední budovy ZŠ Kamenice.
okres Praha - východ - úprava 2.
podlaží a nástavba 3. podlaží vč.
specializovaných učeben

2016

2.1

Úprava střední budovy ZŠ
Kamenice. okres Praha - východ úprava 2. podlaží a nástavba 3.
podlaží

záměr

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
x

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

109_339 Kamenice Těptín

181076471

Základní škola
Těptín, s.r.o.

x

ZŠ

ZŠ Těptín – bezbariérovost,
budova a infrastruktura pro
klíčové kompetence

Nákup nemovitosti od současného
vlastníka 13.000.000,-Kč
Zajištění bezbariérovosti celého
objektu, nákup výtahu 1.500.000,-Kč
Přístavba patra pro vybudování
odborných učeben – laboratorní
učebna Fy, Ch, Bi (včetně vybavení 2
lab hnízdy pro 8 žáků)
Jazyková učebna vč. vybavení
Zázemí pro poradenské pracoviště
8.000.000,- Kč
Rekonstrukce budovy ZŠ "Mlýn",
vybudování a pořízení vybavení
kmenových i odborných učeben za
účelem zvýšení kvality vzdělávání,
počítačová učebna

13.000.000,-Kč
1.500.000,- Kč
8.000.000,- Kč

109_043 Kostelec nad
a)
Černými lesy

60045416

Základní škola
Kostelec nad
Černými lesy

00235474

město Kostelec ZŠ
nad Černými
lesy, náměstí
Smiřických 53
281 63
Kostelec nad
Černými lesy

Odborné učebny a rekonstrukce
objektu „Mlýn“ ZŠ Kostelec nad
Černými lesy

109_043 Kostelec nad
b)
Černými lesy

60045416

Základní škola
Kostelec nad
Černými lesy

00235474

109_045 Kostelec nad
Černými lesy

60045416

Základní škola
Kostelec nad
Černými lesy

00235474

109_047 Kostelec u
Křížků

600052176

00240354

109_048 Kunice

181054965

Základní škola
Kostelec u
Křížků, okres
Praha - východ
Základní škola
Kunice, přís.org.

město Kostelec ZŠ
nad Černými
lesy, náměstí
Smiřických 53
281 63
Kostelec n.ČL
město Kostelec ZŠ
nad Černými
lesy, náměstí
Smiřických 53
281 63
Kostelec nad
Černými lesy
obec Kostelec u ZŠ
Křížků

Odborné pracovny – jazyková
laboratoř, chemie, fyzika,
pěstitelství ZŠ Kostelec nad
černými lesy

00240401

obec Kunice

109_049 Kunice

181054965

00240401

109_051 Mirošovice

600052184

Základní škola
Kunice,
příspěvková
organizace
Základní škola
Mirošovice

00240460

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1
1

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

48 000 000,00 Kč 2016 2018

2.1

1

1

1

1

1

Vybudování odborné učebny chemie, fyzika, jazykový laboratoř a
technické učebny, počítačová učebna

9 000 000,00 Kč

2016 2018

2.1

1

1

1

1

1

Zlepšení kvality vzdělávání
v oblasti základního školství

Specializované učebny IT, jazykové
učebny, odborné učebny řemeslné a
přírodní obory

50 000 000,00 Kč 20172018

2.1

1

1

1

1

1

Vybavení tříd k výuce jazyků a
přírodovědných předmětů

Modernizace výuky, specializované
učebny pro výuku jazyků a
přírodovědných předmětů

200 000,00 Kč

2017 2018

2.1

1

1

1

1

ZŠ

Vybavení IT učebny ZŠ Kunice

706 000,00 Kč

20172018

2.1

1

1

1

obec Kunice

ZŠ

Vybavení jazykové učebny ZŠ
Kunice

100 000,00 Kč

20162018

2.1

1

1

obec
Mirošovice

ZŠ

Učebna pro tvořivé činnosti ZŠ
Mirošovice

Stoly, židle, interaktivní tabule, 30 x
monitor, 30 x PC, 48 port switch
Gigabit Smart
Router/hifi, Microsoft office pro školy
- online verze, plná verze, tiskárna,
skener, lavice, židle, slovníky, plátno,
dataprojektor, PC, monitor, sluchátka
Přestavba skladu na specializovanou
učebnu pro polytechnickou výuku

800 000,00 Kč

2016 2020

2.1

1

1

1

44
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

x

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
x

109_052 Mnichovice

600052257

Základní škola a
Mateřská škola
Mozaika

ZŠ

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ
Mozaika Mnichovice

Základní škola a
Mateřská škola
Mozaika
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ

x

x

ZŠ

Vybudování učeben a
specializovaných učeben ZŠ, rozšíření
kapacity, vybavení školní kuchyně,
výtah, odvlhčení, nová technologie
vytápění, izolace, bezbariérovost,
vybudování hřiště a parkování,
zabezpečení objektu
3 odborné učebny II. stupně ZŠ v
podkroví školy

109_053 Mnichovice

600052257

109_054 Mnichovice

600052257

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

109_055 Mnichovice

600052257

00240478

město
Mnichovice

109_056 Mnichovice

600052257

00240478

109_057 Mnichovice

600052257

Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ

109_058 Mnichovice

600052257

Očekáva
ný
termín
realizac
e
15 000 000,00 Kč 2016 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1
1

Vybudování tří odborných
učeben na ZŠ a MŠ Mozaika
Mnichovice
Vybudování odborných učeben v Vybudování multifunkčního učebního
ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice
prostoru specializovaných učeben
okres Praha - východ

12 000 000,00 Kč 2016 2018

2.1

1

1

9 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

1

1

ZŠ

Bezbariérový přístup ZŠ T. G.
Masaryka Mnichovice, okres
Praha - východ - výtah

Materiálně - technické zajištění
společného vzdělávání

2 500 000,00 Kč

2017

2.1

město
Mnichovice

ZŠ

Venkovní učebna ZŠ T. G.
Masaryka Mnichovice, okres
Praha – východ

Stálá venkovní specializovaná učebna
víceúčelové využití pro společné
vzdělávání

3 000 000,00 Kč

2017

2.1

1

1

1

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

Krytá venkovní pergola pro ZŠ T. Krytá venkovní pergola víceúčelové
G. Masaryka Mnichovice, okres
využití pro společné vzdělávání
Praha - východ

3 000 000,00 Kč

2017

2.1

1

1

1

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

Odborné učebny pro přírodní
vědy na ZŠ T. G. Masaryka
Mnichovice, okres Praha východ

12 000 000,00 Kč 2017 2018

2.1

109_059 Mnichovice

600052257

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

Odborné učebny pro technické a Učebna techniky, dílny, kreativní
řemeslné obory na ZŠ T. G.
učebna
Masaryka Mnichovice, okres
Praha - východ

9 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

109_060 Mnichovice

600052257

Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ
Základní škola T.
G. Masaryka
Mnichovice,
okres Praha východ

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

Laboratoře pro ZŠ T. G.
Masaryka Mnichovice, okres
Praha - východ

Přírodní vědy, chemická laboratoř,
fyzikální laboratoř

10 000 000,00 Kč 2017 2018

2.1

109_061 Mnichovice

600052257

00240478

město
Mnichovice

ZŠ

Školní knihovna a studovna na
ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice,
okres Praha - východ

Materiálně - technické zázemí pro
rozvoj čtenářských kompetencí ve
vazbě na cizí jazyky

8 000 000,00 Kč

2.1

Učebny pro vědu a environmentální
vzdělávání: učebna fyziky, učebna
chemie, učebna matematiky a
informatiky

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

2017 2018

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

00240567

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
obec Ondřejov

109_066 Ondřejov

600052281

Základní škola a
mateřská škola
bratří Fričů
Ondřejov

109_067 Ondřejov

600052281

109_068 Průhonice

600053253

109_069 Průhonice

600053253

109_070 Průhonice

600053253

109_071 Průhonice

600053253

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1
1

ZŠ

Počítače ve 21. století na ZŠ a
MŠ bratří Fričů Ondřejov

Základní škola a
mateřská škola
bratří Fričů
Ondřejov
Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ

00240567

obec Ondřejov

ZŠ

Fyzika a chemie zblízka a
bezpečně na ZŠ bratří Fričů
Ondřejov

Přestavba počítačové učebny na
500 000,00 Kč
učebnu s vazbou na výuku cizích
jazyků a s vazbou na přírodní vědy a
badatelský způsob výuky na II. stupni
ZŠ, vybavení - mikroskopy + SW
Dovybavení učebny vizualizérem a SW 100 000,00 Kč
pro přenos na PC a IT

2016 2017

2.1

00241563

obec Průhonice ZŠ

Venkovní učebna ZŠ Průhonice

Vybudování venkovní stálé
1 000 000,00 Kč
specializované učebny pro výuku
některých předmětů ŠVP ZŠ
Průhonice (přírodní vědy, jazyky,
technické předměty), pro aktivity
družiny
Pořízení experimentálních systémů
500 000,00 Kč
pro výuku přírodních věd badatelským
způsobem
Vybavení specializované učebny
150 000,00 Kč
polytechnické výchovy nábytkem,
zakoupení keramické pece

2017 2018

2.1

Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ
Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ

00241563

obec Průhonice ZŠ

Dovybavení učebny přírodních
věd ZŠ Průhonice

2017 2018

2.1

00241563

obec Průhonice ZŠ

Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ

00241563

obec Průhonice ZŠ

Vybavení a dovybavení
multifunkční učebny (výtvarná
výchova, pracovní činnosti,
keramika) na ZŠ Průhonice
Dovybavení jazykové učebny na
ZŠ Průhonice

2017 2018

2.1

Pořízení softwaru a sluchátek pro
výuku cizích jazyků

2017 2018

2.1

900 000,00 Kč

Tech. a
řemesl
obory

1

1

1

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
Tém
žadatel
a
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
obec Průhonice ZŠ

Název projektu:

Popis projektu

109_072 Průhonice

600053253

Základní škola
Průhonice, okres
Praha-západ

Skleník pro ZŠ Průhonice

Mateřská škola a x
Základní škola
NEMO
Mateřská škola a x
Základní škola
NEMO
1. základní škola 00240702
Masarykovo
nám. Říčany,
příspěvková
organizace

x

ZŠ

Vybavení učeben I. stupně MŠ a
ZŠ NEMO

x

ZŠ

Zvyšování kapacity - II. stupeň
MŠ a ZŠ NEMO

Pořízení skleníku pro výuku některých 100 000,00 Kč
předmětů ŠVP Průhonice, například
přírodovědy, přírodopisu, pracovních
činností, související terénní úpravy
Ve stávajících prostorách postupně
500 000,00 Kč
budujeme nové učebny, až do celého
1.stupně ZŠ
Vybudování a vybavení učeben II.
1 000 000,00 Kč
stupně ZŠ + zázemí školy

109_074 Říčany

691004293

109_075 Říčany

691004293

109_076 Říčany

600052290

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Rozšíření specializovaných
učeben pro polytechnickou
výchovu v ZŠ I. Říčany

109_077 Říčany

600052290

1. základní škola
Masarykovo
nám. Říčany,
příspěvková
organizace

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Venkovní učebna geomorfologie

109_078 Říčany

600052303

Základní škola
Říčany,
Bezručova 94,
okres Praha východ

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Společné vzdělávání - úpravy
budovy ZŠ Bezručova Říčany
Bezbariérovost školy a zázemí
pro realizaci podpůrných
opatření

109_347 Říčany

600052290

1. základní škola
Masarykovo
nám. Říčany,
příspěvková
organizace

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Vybudování specializovaných
učeben – moderní výuka cizích
jazyků a počítačová výuka

00241563

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

2016 2018

2.1

1

1

1

1

1

2018

2.1

1

1

1

1

1

Rekonstrukce sklepních prostor školy 2 800 000,00 Kč
a zřízení specializovaných učeben pro
technické a řemeslné obory - školních
dílen vč. vybavení (20-25 stolů, ponků,
nářadí a přístroje např. stojanová
vrtačka)
Vybudování specializované učebny
2 300 000,00 Kč
geomorfologie pro výuku
přírodovědných předmětů

2017 2018

2.1

2016 2018

2.1

Vytvoření prostoru pro práci
speciálního pedagoga a školního
psychologa – vybavení nábytkem a
potřebami pro práci, propojení
prostor u kanceláře a bývalé učebny
školy
Bezbariérová úprava v obou částech
budovy – posuvná schodiště do
budovy a do 1. patra
Zajištění kvalitní výuky cizích jazyků a
počítačové výuky. Vybavení jazykové
a počítačové učebny, konektivita

2 450 000,00 Kč

20172018

2.1

5 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

1

1

1

1

1

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1
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MAP v ORP Říčany, Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109
Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

další možný
Tém
žadatel
a
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
Město
ZŠ
ŘíčanyMasaryk
ovo náměstí
53/40,251 01
Říčany

Název projektu:

Popis projektu

109_080 Říčany

600052303

Základní škola
Říčany,
Bezručova 94,
okres Praha východ

00240702

109_081 Říčany

600052451

4. základní škola
Nerudova
Říčany,
příspěvková
organizace

109_082 Říčany

600052451

109_083 Říčany

691001146

4. základní škola
Nerudova
Říčany,
příspěvková
organizace
3. základní škola
u Říčanského
lesa Říčany,
příspěvková
organizace

Vybudování specializovaných
učeben v ZŠ Říčany Bezručova
pro výuku přírodních věd, cizích
jazyků a řemeslných oborů

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Specializované učebny pro
technické a řemeslné obory a
přírodní vědy ZŠ Nerudova
Říčany

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Zázemí pro výuku technických
oborů ZŠ Nerudova

Zřízení specializovaných učeben:2x
3 400 000,00 Kč
multimediální učebny (navýšení počtu
PC o 10 přípojných míst, interaktivní
tabule, vybavení prostor pro výuku
přírodních věd, výuku počítačů a
jazyků)Rozšíření počtu mobilních
zařízení pro výuku přírodních věd a
cizích jazyků ze současných 60 ks na
120 ks (tablety)1x posluchárna videosál určený pro přírodní vědy a
cizí jazykyObnova vybavení cvičné
kuchyňky novými elektrospotřebiči:
sporáky, drobná pracovní technika,
vybavení nádobím, mrazničkou a
lednicíObnova vybavení školních dílen
- vybavení nástroji, výměna
pracovních stolů, výměna
osvětleníZahradní učebna pro
přírodovědní vědy -vytvoření krytého
prostoru pro venkovní výuku – typu
zahradní altán pro cca15 -žáků
Školní dílna - obnova nákupu zařízení 390 000,00 Kč
na pracovní činnosti
Nákup kompostérů, úprava školního
pozemku
Technické vybavení počítačové
pracovny a nákup interaktivní
techniky a tabule pro výuku cizích
jazyků a přírodovědných předmětů
Zahradní prostory na uskladnění
200 000,00 Kč
pracovního vybavení, odvoz dvou
kontejnerových zastaralých buněk

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Specializované učebny ZŠ U Lesa
Říčany

Odborná učebna přírodovědných Vybavení jazykové laboratoře
předmětů a jazyková laboratoř
Vybavení interaktivní tabulí, počítači,
nábytkem, tiskárnou
Konektivita a zasíťování ZŠ U
Lesa Říčany

109_084 Říčany

691001146

3. základní škola
u Říčanského
lesa Říčany,
příspěvková
organizace

00240702

Město Říčany
ZŠ
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany

Vybavení učebny přírodovědných
předmětů přístroji a materiálem

Didaktické centrum Botaniky
Říčany

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

1 500 000,00 Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2016 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1
1

Tech. a
řemesl
obory

2017 2018

2.1

1

2017 2018

2.1

2016 2018

2.1

1

1

1

1

2016 2018

2.1

1

1

1

1

1

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1 200 000,00 Kč

Posílení WIFI v odborné přírodovědné
učebně
Botanické didaktické centrum Říčany 5 000 000,00 Kč
(spolupráce s AV ČR)
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

109_085 Říčany

600022030

Základní a
Mateřská škola
při.Olivově
dětské léčebně
Říčany o.p.s

109_327 Říčany

691003297

109_328 Říčany

691003297

109_329 Říčany

691003297

109_087 Senohraby
600052192
109_088 Senohraby
600052192
109_089 Senohraby
600052192

109_090 Strančice
600052206
109_091 Strančice
600052206
109_092 Strančice

600052206

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

x

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
x

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2016 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1

ZŠ

Multimédia ve výuce I - ZŠ při
ODL Říčany

Interaktivní tabule na posuvných
pylonech včetně ultrakrátkého
dataprojektoru SW a PC (celkem 2x 2
ks)

300 000,00 Kč

Sofie – mateřská
škola a základní
školy o.p.s.
Sofie – mateřská
škola a základní
školy o.p.s.

x

x

ZŠ

Specializované učebny pro MŠ a
ZŠ

Příprava pro 2 specializované učebny, 5 500 000,00 Kč
1 učebna pro jazyky, 1 přírodní vědy
s digitálními technologiemi
Bezbariérovost budovy MŠ a ZŠ Úprava jednotlivých pater pro
2 500 000,00 Kč
Sofie
bezbariérový přístup s instalací výtahu
spojující 4NP a související venkovní
úpravy vstupu
Rozvoj uměleckých a
Výtvarný ateliér a polytechnická dílna 4 000 000,00 Kč
polytechnických dovedností žáků pro MŠ i ZŠ
MŠ a ZŠ
Vybudování knihovny a učebny
Vybudování knihovny a učebny pro
5 000 000,00 Kč
pro dělenou výchovu (jazyky)
dělenou výchovu (jazyky)

2017 2018

2.1

x

x

ZŠ /
MŠ

2017 2018

2.1

Sofie – mateřská
škola a základní
školy o.p.s.
Základní škola a
mateřská škola,
Senohraby, okres
Praha - východ
Základní škola a
mateřská škola,
Senohraby, okres
Praha - východ
Základní škola a
mateřská škola,
Senohraby, okres
Praha - východ

x

x

ZŠ /
MŠ

2017 2018

2.1

00240737

obec
Senohraby

ZŠ

2018

2.1

1

00240737

obec
Senohraby

ZŠ

Vybudování kontejnerové
multifunkční učebny v ZŠ
Senohraby

Využití pro specializovanou učebnu
jazyků a přírodovědných předmětů a
dále využití ŠD a volnočasové aktivity

2 000 000,00 Kč

2016

2.1

1

00240737

obec
Senohraby

ZŠ

Výstavba a vybudování
multifunkčních učeben ZŠ
Senohraby

10 000 000,00 Kč 2016 2018

2.1

1

00240788

obec Strančice

ZŠ

Podpora výuky cizích jazyků –
vybavení jazykové učebny na ZŠ
Strančice

600 000,00 Kč

2016 2018

2.1

1

00240788

obec Strančice

ZŠ

Rozšíření budovy C – nástavba
pro 2. stupeň ZŠ Strančice

Přístavba či adaptace učebny v
některé z obecních budov (ZŠ, OÚ,
Hasičský dům…), využití pro
specializované učebny jazyků a
přírodovědných předmětů a dále
využití ŠD a volnočasové aktivity
Vybavení současné počítačové
učebny, tak aby splňovala potřeby i
jazykové učebny
(nábytkem, technikou atd.)
Zvýšení počtu odborných učeben,
kmenových tříd i zázemí (šatny atd.)

Základní škola
Strančice, okres
Praha - východ
Základní škola
Strančice, okres
Praha - východ
Základní škola
Strančice, okres
Praha - východ

25 000 000,00 Kč 2017 2018

2.1

1

1

00240788

obec Strančice

ZŠ

Přístavba budovy C zaměřená na
zvýšení polytechnického
vzdělávání žáků a jiného
odborného vzdělávání.
Vybudování 5 odborných učeben
včetně bezbariérového přístupu
k nim. Propojení budov včetně
zajištění bezbariérovosti v rámci
přístavby.

Vybudování (specifické rozvody
elektřiny, vody a odpadů, digestoř) a
vybavení odborné učebny chemie,
matematiky a fyziky, přírodovědné
učebny, jazykové učebny a učebny
humanitních věd včetně zázemí
(sociální zařízení, šatny na převlečení,
odborné kabinety pro pomůcky a
zázemí pro pedagogy). V učebnách by
měla být audiovizuální technika,
výukové softwary a různé specifické
odborné výukové pomůcky. Do všech
nových učeben bude nutné pořídit
nábytek + lavice a židle.

35 000 000,00 Kč 2016 2018

2.1

1

1

1

Tech. a
řemesl
obory

1

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace
RED_IZO /
školy, školského IČ
zařízení či
dalšího subjektu

109_092 Strančice

600052206

Základní škola
Strančice, okres
Praha - východ

00240788

109_095 Sulice

691009201

Základní škola
Sulice

109_096 Sulice

691009201

109_097 Světice

691005192

109_098 Světice
691005192

109_099 Světice

691005192

109_100 Světice
691005192
109_103 Světice
691002207

109_104 Světice
691002207

další možný
žadatel
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
obec Strančice

Tém
a

Název projektu:

ZŠ

Přístavba budovy C zaměřená na
zvýšení polytechnického
vzdělávání žáků a jiného
odborného vzdělávání.
Vybudování 5 odborných učeben
včetně bezbariérového přístupu
k nim. Propojení budov včetně
zajištění bezbariérovosti v rámci
přístavby.

00240818

obec Sulice Želivec

ZŠ

Základní škola
Sulice
Základní škola
Světice,
příspěvková
organizace

00240818

ZŠ

00240826

obec Sulice Želivec
obec Světice

Základní škola
Světice,
příspěvková
organizace

00240826

obec Světice

ZŠ

Základní škola
Světice, př. org.
Základní škola
Světice,
příspěvková
organizace
Základní škola
Navis
Dobřejovice, U
Zámku 1

00240826

obec Světice

ZŠ

00240826

obec Světice

ZŠ

x

x

ZŠ

Vybavení nové budovy ZŠ Navis
ve Světicích - Languages

Specializované učebny pro výuku
cizích jazyků - 10 učeben

Základní škola
Navis

x

x

ZŠ

Vybavení nové budovy ZŠ Navis
ve Světicích - Technics

Vybavení dvou specializovaných
učeben pro technické předměty

ZŠ

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
35 000 000,00 Kč 2016 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1
1

Tech. a
řemesl
obory

2017 2018

2.1

1

20172018
2017 2018

2.1

20172018

2.1

20172018
20172018

2.1

5 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

3 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

Vybudování (specifické rozvody
elektřiny, vody a odpadů, digestoř) a
vybavení odborné učebny chemie,
matematiky a fyziky, přírodovědné
učebny, jazykové učebny a učebny
humanitních věd včetně zázemí
(sociální zařízení, šatny na převlečení,
odborné kabinety pro pomůcky a
zázemí pro pedagogy). V učebnách by
měla být audiovizuální technika,
výukové softwary a různé specifické
odborné výukové pomůcky. Do všech
nových učeben bude nutné pořídit
nábytek + lavice a židle.
Základní škola Sulice III. etapa,
Střešní nástavba současné budovy ZŠ - 22 000 000,00 Kč
výstavba a vybavení odborných valbová střecha s nadezdívkou,
učeben školského zařízení
vestavba odborných učeben,
sociálního zařízení, zázemí pro učitele,
knihovna a školní klub
Základní škola Sulice - odstranění Bezbariérové řešení budovy - výtah
3 000 000,00 Kč
bariér pro hendikepované
Jazyková multimediální učebna
Multimediální jazyková učebna pro 20 1 750 000,00 Kč
na ZŠ Světice
žáků s vybavením, notebooky a PC All
in one pro studenty a učitele,
vybavení knihovny cizojazyčnými
knihami, nákup tabletů pro výuku
cizích jazyků
Vybavení ZŠ Světice pro
Vybavení přírodovědné učebny pro
2 000 000,00 Kč
přírodovědná praktika
praktické činnosti v přírodovědných
předmětech - přírodopis, chemie,
fyzika, zeměpis - 1 učebna, kabinet a
sklad na pomůcky – 20 žáků
Řemeslná dílna na ZŠ Světice
Vybavení polytechnické učeby
600 000,00 Kč
(kuchyňky) pro 5 žáků
Venkovní učebna pro
Stálá venkovní environmentální
2 000 000,00 Kč
výukupřírodovědných předmětů učebna pro 24 žáků
na ZŠ Světice

2.1

1

1

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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MAP v ORP Říčany, Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109
Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

109_105 Světice
691002207

109_106 Světice
691002207

109_107 Velké
Popovice

600052311

109_108 Velké
Popovice

600052311

109_109 Velké
Popovice

600052311

109_110 Velké
Popovice

600052311

109_112 Vyžlovka

691009988

109_243 Tehov

600052338

109_244 Tehov

600052338

109_348 Kostelec nad
Černými lesy

600045412

109_349 Říčany

70131686

109_308 Mukařov

27027708

Identifikace školy, RED_IZO / další možný
školského zařízení IČ
žadatel
či dalšího subjektu
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
x
x
Základní škola
Navis
Dobřejovice, U
Zámku 1

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017 2018

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
2.1
1

Tech. a
řemesl
obory

ZŠ

Vybavení nové budovy ZŠ Navis
ve Světicích - Science

Specializované učebny - fyzika,
chemie, biologie

5 000 000,00 Kč

Základní škola
Navis
Dobřejovice, U
Zámku 1

x

ZŠ

Vybavení nové budovy ZŠ Navis
ve Světicích - multimediální
učebna

Vybavení specializovaných učeben
(přírodovědné, technické a jazykové)
předměty

4 000 000,00 Kč

2017 2018

2.1

1

Základní škola
Velké Popovice,
okr. Praha východ
Základní škola
Velké Popovice,
okr. Praha východ
Základní škola
Velké Popovice,
okr. Praha východ
Základní škola
Velké Popovice,
okr. Praha východ
Základní škola
Vyžlovka
Základní a
mateřská škola
Tehov

00240966 obec Velké
Popovice

ZŠ

Vybudování učebny fyziky a
chemie na ZŠ Velké Popovice

Pracovní stoly pro žáky, středový
panel, digestoř

500 000,00 Kč

2016 2018

2.1

00240966 obec Velké
Popovice

ZŠ

Vybudování jazykové učebny na
ZŠ Velké Popovice

Vybavení poslechovým zařízením

250 000,00 Kč

2016 2018

2.1

1

00240966 obec Velké
Popovice

ZŠ

Vybudování ICT učebny na ZŠ
Velké Popovice

Vybudování druhé učebny ICT

2 000 000,00 Kč

2016 2018

2.1

1

00240966 obec Velké
Popovice

ZŠ

Vybudování bezbariérového
přístupu do patra ZŠ Velké
Popovice

Vybudování bezbariérového přístupu
do patra ZŠ Velké Popovice

300 000,00 Kč

2016 2018

2.1

00235938 obec Vyžlovka

ZŠ

40 000,00 Kč

1

ZŠ

20172018
2017 2019

2.1

00240877 obec Tehov

1.3
2.1

1

1

00240877 obec Tehov

ZŠ

IC tabule, pomůcky, PC, tablety - IC tabule, pomůcky, PC, tablety - pro
pro ZŠ Vyžlovka
ZŠ Vyžlovka
Rekonstrukce budovy ZŠ Tehov
Zateplení fasády, podlah v přízemí,
výměna vzduchotechniky, návaznost
na rozšíření kapacity odborných
učeben
Rozšíření kapacit odborných
Stavební úpravy prostor pro účely
učeben ZŠ Tehov
rozšíření kapacit odborných učeben
ZŠ Tehov
Rekonstrukce a vybavení
Rekonstrukce a pořízení vybavení pro
odborné učebny pro pracovní
výuku pracovních činností
činnosti (školní dílny)
Klub vědy a techniky
Rekonstrukce a pořízení vybavení pro
výuku vědy a techniky

Základní škola a
mateřská škola
Tehov
Základní škola
Kostelec nad
Černými lesy
Mraveniště,
centrum volného
času Říčany, z. s.
Mukařov-sko, z.s. /
Kulturní a
komunitní
centrum Mukařov

4 500 000,00 Kč

2017 2019

2.1

1

1 500 000 –
2 000 000 Kč

20182019

500 000 –
1 000 000 Kč

x

00235474 Město Kostelec ZŠ
nad Černými
lesy
x
x
ORG

x

x

ORG

Vybavení učeben v Kulturním a
komunitním centru Mukařov

5 500 000 Kč

Vybavení specializovaných učeben pro 455 500,00 Kč
účely zájmových kroužků a
mimoškolního vzdělávání pro děti (1.
a doplňkově 2. stupeň ZŠ) – jazyková
výuka, přírodovědný kroužek,
modelářský kroužek, práce se dřevem

1

1

1

1

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.1.

1

1

1

1

2018 2019

4.2

1

1

1

1

2017

4.2

1

1

1

1

1

51

MAP v ORP Říčany, Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109
109_309 Říčany

43752110

Muzeum Říčany,
příspěvková
organizace
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

x

x

ORG

Učebna přírodních věd na
terénní základně Muzea Říčany

Terénní pracoviště Říčanská hájovna
slouží k výuce EVVO, přírodních věd a
polytechnického vzdělávání pro MŠ a
ZŠ na Říčansku a v širším okolí. Výuka
každoročně zaznamenává nárůst
Projekt rozšíří výukové prostory tak,
aby se daly pružně využívat všechny
potřebné pomůcky pro výuku
(polarizační mikroskopy, virtuální
realita, fyzická realizace pokusů i
elektronická verze pokusů složitých či
nebezpečných atd.)

3 000 000,00 Kč

2018

4.2

1

109_310 Říčany

43752110

Muzeum Říčany,
příspěvková
organizace
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

x

x

ORG

Specializovaná učebna pro
polytechnické vzdělávání v hl.
budově Muzea Říčany

Muzeum realizuje dílny zaměřené na
práci s textilem, se dřevem i dalšími
materiály. Je vybaveno pomůckami z
programů OP VK, chybí však učebna s
potřebným zázemím, odpovídající
poštu řemeslných dílen, které
muzeum začalo systematicky
realizovat

4 000 000,00 Kč

2018

4.2

109_311 Říčany

43752110

Muzeum Říčany,
příspěvková
organizace
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

x

x

ORG

Prostory pro interaktivní výuku
přírodních věd, technických,
řemeslných oborů a historie
prostřednictvím odborně
komentovaných výstav

Prostory pro interaktivní výuku
přírodních věd, technických,
řemeslných oborů a historie
prostřednictvím odborně
komentovaných výstav

záměr

2016 2018

4.2

109_312 Říčany

43752110

Muzeum Říčany,
příspěvková
organizace
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

x

x

ORG

Prostory pro interaktivní výuku
přírodních věd, technických,
řemeslných oborů a historie
prostřednictvím odborně
komentovaných výstav Muzeum Říčany

Stávající výstavní prostory jsou pro
dlouhodobě poddimenzované.
Chceme využít všechny moderní
metody interpretace přírodního a
kulturního dědictví a poskytnout tak
žákům kvalitní výuku těchto oborů
skrze prožitek. Projekt bude zaměřen
na nalezení vhodných nových prostor
v Říčanech a jejich rekonstrukci.

20 000 000,00 Kč 2018

4.2

109_318 Říčany

02637286

Centrum Na Fialce
o.p.s.
Říčany, Mánesova
2530/3a

x

x

ORG

Vybavení učeben Centra Na
Fialce Říčany

Vybavení prostor pro specializované
kroužky

50 000,00 Kč

2017

4.2

1

109_320 Říčany

47175532

x
PROFI ENGLISH
Jana Špálová
Říčany, Domažlická
1692/54

x

ORG

Bezbariérový přístup, úprava
učebny a výukové terasy - PROFI
ENGLISH Říčany

Bezbariérový přístup do učebny
jazyků a rekonstrukce této
specializované učebny

630 000,00 Kč

2016 2018

4.2

1

109_322 Říčany

47175532

x
PROFI ENGLISH
Jana Špálová
Říčany, Domažlická
1692/54

x

ORG

Vybavení specializované učebny IT a audiovizuální technika
pro výuku jazyků PROFI ENGLISH

230 000,00 Kč

2016 2018

4.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Číslo
Místo
projekto realizace
vého
záměru

RED_IZO / IČ

Identifikace školy, RED_IZO / další možný
školského zařízení IČ
žadatel
či dalšího subjektu
(příjemce
dotace,
zřizovatel)
x
x
PROFI ENGLISH
Jana Špálová
Říčany, Domažlická
1692/54

109_324 Říčany

47175532

109_331 Říčany

27419428

FIGURKA, o.p.s.
Říčany, Ruská
1078/2

x

109_326 Říčany

00240702

x

109_353 Tehov

00240877

Město Říčany
Masarykovo
náměstí 53/40,
251 01 Říčany
Obec Tehov

x

Tém
a

Název projektu:

Popis projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč

ORG

Exteriérová učebna PROFI
ENGLISH

Vybavení nábytkem pro výuku

210 000,00 Kč

x

ORG

Výukové prostory Figurky pro
Specializované učebny, bezbariérový
individuální rozvoj talentovaných přístup, kompletní vybavení,
i hendikepovaných dětí a žáků
didaktické pomůcky

x

ORG

Středisko volného času v
Říčanech

ORG

Revitalizace knihovny a vytvoření Obnova a digitalizace knižního fondu a 2 000 000 Kč
komunitního centra
adaptace prostoru pro účely
zájmového, neformálního a
celoživotního vzdělávání)

Založení domu dětí a mládeže pro
pořádání mimoškolních aktivit dětí

Očekáva
ný
termín
realizac
e
2017

Soul Cizí Přír.
ad
jazyk vědy
s cíle
m
MAP
4.2
1

Tech. a
řemesl
obory

Práce
s dig.
tech.

Bezba Rozšiřová
riéní kapacit
rovost MŠ a ZŠ

1 500 000,00 Kč

20172020

4.2

1

1

1

1

20 000 000 Kč

20172018

4.2

1

1

1

1

1

2017 2020

4.2

1

1

1

1

1

1
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