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Roční akční plán 2019 /2020 MAP II v ORP Říčany
Tento dokument slouží k upřesnění strategického plánu MAP Říčansko na období školního roku
2019/2020. Je zde uveden přehled jednotlivých projektů, které pomohou k naplňování priorit a
cílů strategického plánu v daném časovém úseku.
Vyhodnocování Ročního akčního plánu bude probíhat podle nastaveného harmonogramu
evaluací.
Na základě evaluace Ročního akčního plánu 2018/2019 byl navržen Roční akční plán 2019/2020.
Realizační tým vychází z potřeb regionu, které byly komunikovány prostřednictvím členů
pracovních skupin a na základě hodnoticích pohovorů a zpráv s účastníky realizovaných aktivit.
Aktivity jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány v rámci projektu MAP II v ORP Říčany a aby
pokrývaly povinné opatření v souladu s Postupy MAP.
Roční akční plán eviduje aktivity spolupráce, které mají dopad na vzdělávání v rámci celého
regionu SO ORP Říčany včetně obce Průhonice. Aktivity infrastruktury, projekty jednotlivých škol
jsou v aktuálním dokumentu Akční plán, aktivity jsou realizovány po dobu projektu MAP II v ORP
Říčany.
Některé naplánované aktivity jsou součástí RAP, některé aktivity budou plánovány v průběhu
realizace MAP na základě diskuze se členy pracovních skupin a zástupci organizací a doplňovány.

Přehled aktivit RAP 2019/2020
Číslo a název aktivity:
2019/2020_1

Setkávání a sdílení učitelů odborných
předmětů – Síťování OP

2019-2020

Indikátor: 1 setkání (1 setkání
min. 3 školy)

Vazba na cíl SR:

Cíl 2.1 Infrastruktura pro inkluzi, klíčové
kompetence a rozvoj nadání
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti
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, pomůcek.
Jedná se o vzájemně se učící se a podporující
skupinu pedagogů ZŠ i MŠ.

Povinné opatření:

PO 1, 2, 3
VO 4, 5, 6

Popis aktivity:
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▪
▪

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Setkání učitelů MAT
Ostatní (cizí jazyky, regionální
identita
(PNS),
polytechnická
výchova, ČJ, MŠ aj.
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, ostatní organizace z ORP Říčany
20 000 Kč(průměrné náklady na jednu aktivitu
- lektorné, pronájem, technika, občerstvení)

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Číslo a název aktivity:
2019/2020_2

Příběhy našich sousedů - spolupráce s Post
Bellum

2019 – 2020

Indikátor: min. 2 zapojené
školy

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti
Spolupráce s NNO Post Bellum. Zapojení min.
2 škol do aktivity „Příběhy našich sousedů“.
Aktivita může se může prolínat a navazovat na
aktivitu Setkávání a sdílení učitelů odborných
předmětů – Síťování OP. Jedná se o další běh
velmi úspěšné první realizace projektu pro
žáky vyšších ročníků základních škol.
▪
2. běh Příběhy našich sousedů
Realizační tým MAP
ZŠ z ORP Říčany
190 000 Kč

Povinné opatření:

PO 1, 2, 3
VO 4, 6

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Číslo a název aktivity:
2019/2020_3

Podpora zřizovatelům a organizacím,
monitoring dotačních titulů, monitoring
investic, ostatní

2019-2020

Indikátor: podpora
zřizovatelům a školám,
informační charakter

Vazba na cíl SR:

Cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Podpora dotčených zřizovatelů, 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, monitoring a vyhodnocení úspěšnosti
škol při podávání žádostí v regionu (IROP + ITI
+ národní zdroje); podpora škol při
regionálním financování – workshopy apod.
▪
4. 10. 2019 Praktický worskhop vyplňování výkazu P1c-01
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, ZUŠ, neformální organizace,
zřizovatelé
2 000 Kč - 15 000 Kč (průměrné náklady na
jednu aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Povinné opatření:

PO 1, 2, 3
VO 4, 5, 7

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

KA 2 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Číslo a název aktivity:
2019/2020_4

Vzdělávací aktivity pro pedagogické /
nepedagogické pracovníky, ostatní

2019-2020

Indikátor: 4

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
Organizace seminářů pro pedagogy /
nepedagogické pracovníky dle potřeby území
▪
Letní škola pedagogů
▪
Škola bez poražených
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, neformální organizace

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Odhadovaný rozpočet:

12 000 Kč na jednu aktivitu (průměrné
náklady na jednu aktivitu - lektorné,
pronájem, technika, občerstvení, v případě
Letní školy se náklady kumulují dle počtu
seminářů)

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Číslo a název aktivity:
2019/2020_5

Právní poradenství / podpora nejen pro
školy

2019-2020

Indikátor: zapojení min. 3 škol
na jednu akci, počet akcí: 2

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Popis aktivity:

Podpora právního poradenství pro školy
v ORP, workshopy, semináře, 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, bulletin.
▪
07. 04. 2020 Právní poradenství
Veselá pro pedagogy z ORP Říčany
„Kázeň a klima školy“
▪
Seminář/workshop
z oblasti
školního práva
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ, ZUŠ, ostatní organizace na území
ORP Říčany
35 000 Kč na jednu aktivitu (průměrné
náklady na jednu aktivitu - lektorné,
pronájem, technika, občerstvení)

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Číslo a název aktivity:
2019/2020_7

Spolupráce regionu v rámci mimoškolního a
neformálního vzdělávání

2019-2020

Indikátor: zapojení min. 3 škol,
počet akcí: 1

Vazba na cíl 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

Povinné opatření:

PO 1, 2, 3
VO 4, 6, 7
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Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:

Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

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
Organizace a podpora aktivit související s
rozvojem potenciálu každého dítěte či žáka.
Např.
▪
aktivity související s metodikou
práce,
vzdělávání
pedagog./nepedag. pracovníků
▪
sdílení zkušeností
▪
workshopy
a
konference
(Konference pro rodiče, veřejnost
„Děti v pasti sociálních sítí“,
Regionální konference „Společně
pro úspěch našich škol“
▪
exkurze
pro
pedag./nepedag.
pracovníky
Realizační tým MAP, Muzeum Říčany, ZUŠ,
Cesta Integrace, skautské organizace,
knihovny a další organizace z ORP Říčany
ZŠ, MŠ v ORP Říčany,
MŠ, ZŠ, rodiče (veřejnost), děti, žáci
30 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Číslo a název aktivity:
2019/2020_8

Sdílení zkušeností „Učící se síť“

2019-2020

Indikátor: zapojení min. 3 škol,
počet setkání 3 MŠ, 3 ZŠ

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
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.
▪
07. 11. 2019 Učící se síť MŠ
▪
21. 11. 2019 Učící se síť ZŠ
▪
28. 11 2019 Učící se síť ZŠ
▪
19. 03. 2020 Učící se síť ZŠ
▪
16. 01. 2020 Učící se síť MŠ
▪
23. 04. 2020 Učící se síť MŠ
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany
0 Kč – 5 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 6, 7

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:
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Číslo a název aktivity:
2019/2020_9

Regionální výjezdní zasedání ředitelů a
přátel škol

2019-2020

Indikátor: min. 3 zapojené
školy

Vazba na cíl 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
Organizace čtvrtého 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.
▪
Výjezdní zasedání ředitelů a přátel
škol – podzim 2020
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany
80 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Číslo a název aktivity:
2019/2020_10
Vazba na cíl SR:

Spolupráce s ostatními MAP a KAP

2019-2020

Všechny cíle v rámci priorit 1 - 4

Povinné opatření:

Indikátor: 1-2 jednání,
spolupráce
ovlivňuje všechna povinná
opatření

Popis aktivity:
Zodpovědná osoba:
Spolupráce:

Prohloubení spolupráce s KAP a posílení
spolupráce s okolními MAP.
Realizační tým MAP
Okolní MAP, KAP, ostatní organizace

Odhadovaný rozpočet:

0 Kč

Zdroj financování:

-

Číslo a název aktivity:
2019/2020_12

Besedy pro veřejnost

2019-2020

Indikátor: 1-2 akce

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
Organizace inspirativních besed pro veřejnost
– rodiče, ostatní zájemce s odborníky na
témata spojená s výchovou, vzděláváním,
školstvím,
pedagogikou.
Prohloubení
spolupráce s rodiči.
▪
5. 02. 2020 workshop pro rodiče
„Výchova kluků“
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany, jiné organizace,
veřejnost, jiné MAP
10 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 6,7

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce
Odhadovaný rozpočet:
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Číslo a název aktivity:
2019/2020_13

Aktualizace informačního portálu pro
školy a školská zařízení

2019-2020

Indikátor: Vedení a
aktualizace webového
portálu

Vazba na cíl 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
Cíl 4.2 Nabídka a kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času
Správa nového informačního portálu
www.map-ricany.cz tak, aby jeho podoba byla
vhodná pro širokou veřejnost s moderním
designem, 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
ZŠ, MŠ v ORP Říčany, jiné organizace, jiné
MAP, odbor školství, další vzdělávací
organizace v ORP Říčany, MAS, MŠ, ZŠ, ZUŠ

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Náklady člena RT v rámci jeho pracovní
náplně

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Popis aktivity

Zodpovědná osoba
Spolupráce

Odhadovaný rozpočet:

