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1. Roční akční plán (RAP) 
 

6.1 Úvod 
 

Akční plán (RAP II.1) na období 01/2021 – 06/2022 (1,5 školního roku) je operativním 
dokumentem přímo navazujícím na 1. Sestavení střednědobý Místní akční plán vzdělávání 
pro správní obvod ORP Jablonec nad Nisou v rámci projektu MAP II Jablonecko.  

V rámci přípravy RAP II.1 došlo v rámci projednávání s partnery v území k definování priorit, 
které je třeba specifikovat formou výběru aktivit pro realizaci ve výše specifikovaném 
návrhovém období. 

Výběr aktivit RAP II.1 na základě průzkumu provedeného u ředitelů škol a školských zařízení 
odsouhlasil Řídící výbor MAP II per rollam k datu 20. 12. 2020.  

Školám byly v rámci průzkumu předloženy všechny aktivity škol a aktivity spolupráce MAP II 
s žádostí o vyjádření zájmu formou výběru konkrétních aktivit. Následně byly aktivity 
s nejvyšším počtem bodů (tedy nejžádanější aktivity) postoupeny k finálnímu projednání 
v Řídícím výboru MAP II. 

Pro návrhové období bylo vybráno celkem 16 aktivit (8 aktivit škol a 8 aktivit spolupráce). 
Tematické rozložení aktivit RAP je uvedeno na následující stránce. 
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1 - KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

1.1.1 Rozvoj odborných a pedagogických kompetencí (MŠ, ZŠ) 

1.1.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odbornosti 

1.1.1.S1 Sdílení dobré praxe (diskusní skupiny, kulaté stoly, hospitace) 

  

1.1.2 Rozvoj manažerských kompetencí (MŠ, ZŠ) 

1.1.2.S1 Výměna zkušeností 

1.1.2.S2 Setkávání s odborníky 

  

1.2.1 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

1.2.1.1 Čtenářské dílny 

  

1.2.2 Inkluzívní vzdělávání 

1.2.2.1 Asistent pedagoga 

1.2.2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi s SVP 

1.2.2.S1 Výměna zkušeností (stáže, besedy, workshopy, hospitace) 

  

1.2.3 Rozvoj klíčových kompetencí žáků 

1.2.3.S3 Spolupráce se specializovanými pracovišti (např. IQ Landia) 

  

2 - PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST 

2.1.1 Podpora motivace k učení 

2.1.1.2 Akce pro rodiče a děti (škola a její význam, přínosy školy) 

2.1.1.S1 Výměna zkušeností pedagogů (stáže, workshopy, hospitace) 

  

2.2.1 Prevence školního neúspěchu a rozvoj talentů 

2.2.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky se SVP 

2.2.1.S3 Spolupráce s OSPOD při řešení problémů v rodině 

  

4 - VZDĚLÁVACÍ LOGISTIKA 

4.2.1 Osobní komunikace 

4.2.1.2 Vzdělávání pracovníků škol v osobní komunikaci 

4.2.1.S1 Výměna zkušeností 

  

4.2.2 Elektronická komunikace 

4.2.2.1 Vzdělávání pracovníků škol v práci s informačním systémem školy 
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6.2 Specifikace aktivit RAP – aktivity škol 
 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.1 Opatření: 1.1.1 

Aktivita: 1.1.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odbornosti 

Popis: Rozšiřování a prohlubování znalostí pedagogů ve vyučovaných oborech / předmětech. Včetně 
alternativních forem vzdělávání (akreditované, neakreditované). 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI, CVLK 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 12 ZŠ: 3  ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.2 Opatření: 1.2.1 

Aktivita: 1.2.1.1 Čtenářské dílny 

Popis: Zajištění zázemí, personálního zajištění a kvalitní náplně čtenářských dílen pro posílení motivace dětí 
a žáků a rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: knihovny 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 9 ZŠ: 5 ZUŠ: NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.2 Opatření: 1.2.2 

Aktivita: 1.2.2.1 Asistent pedagoga 

Popis: Zajištění pozice asistenta pedagoga na podporu vzdělávání dětí / žáků se SVP. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 7 ZŠ: 5 ZUŠ:  NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.2 Opatření: 1.2.2 

Aktivita: 
1.2.2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi/žáky se 
SVP 

Popis: Rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností pedagogů v pedagogické činnosti a péči o děti 
v případě dětí / žáků se SVP. Aktivita předpokládá též podporu speciálních pedagogů ze ZŠ-S pro 
konzultace pedagogických postupů a podporu pedagogické práce s dětmi / žáky se SVP. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI, CVLK 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 8 ZŠ: 3 ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 2 – PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST Cíl:  2.1 Opatření: 2.1.1 

Aktivita: 2.1.1.2 Akce pro rodiče a děti (škola a její význam, přínosy školy) 

Popis: Pořádání akcí pro děti / žáky se zapojením rodičů – dny otevřených dveří, ukázky vyučování, soutěže, 
prezentace úspěchů škol a úspěšných absolventů, apod. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner:  

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 10 ZŠ: 1 ZUŠ:  NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy, rodiče Způsob financování: ex ante 

 

 

 

 

 



 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069  5 

Priorita: 2 – PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST Cíl:  2.2 Opatření: 2.2.1 

Aktivita: 2.2.1.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky se SVP 

Popis: Rozšiřování a prohlubování znalostí a dovedností pedagogů v pedagogické činnosti a péči žáky 
se SVP se zaměřením na prevenci školního neúspěchu a motivace žáků se SVP ke vzdělávání pro 
další uplatnění.  

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI, CVLK 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 10 ZŠ: 3 ZUŠ:  NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 4 – VZDĚLÁVACÍ LOGISTIKA Cíl:  4.2 Opatření: 4.2.1 

Aktivita: 4.2.1.2 Vzdělávání pracovníků škol v osobní komunikaci 

Popis: Školy se shodly na nutnosti zdokonalovat osobní komunikaci (v rámci školy, směrem k veřejnosti – 
rodičům, žákům). Zejména se jedná o komunikaci s rodiči dětí a žáků. Potřeba komunikačních 
dovedností byla iniciována především novou situací ve formě distančních forem vzdělávání v době 
nouzového stavu. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI, CVLK 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 10 ZŠ: 3 ZUŠ:  NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita: 4 – VZDĚLÁVACÍ LOGISTIKA Cíl:  4.2 Opatření: 4.2.2 

Aktivita: 4.2.2.1 Vzdělávání pracovníků škol v práci s informačním systémem školy 

Popis: Aktivita se zaměřuje na rozvoj znalostí a dovedností zejména pedagogů s informačními systémy 
školy. Potřeba IT dovedností byla iniciována především novou situací ve formě distančních forem 
vzdělávání v době nouzového stavu. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI, CVLK 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 9 ZŠ: 4 ZUŠ:  NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 
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6.3 Specifikace aktivit RAP – aktivity spolupráce 
 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.1 Opatření: 1.1.1 

Aktivita: 1.1.1.S1 Sdílení dobré praxe 

Popis: Sdílení dobré praxe na podporu rozvoje odborných a pedagogických kompetencí pracovníků ZŠ a MŠ 
– diskusní skupiny, kulaté stoly, hospitace. Výměna zkušeností, sdílení nových poznatků, přístupů, 
metod pro aplikaci v přípravě na výuku i v samotné výuce. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 50 tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 10 ZŠ: 2 ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.1 Opatření: 1.1.2 

Aktivita: 1.1.2.S1 Výměna zkušeností, sdílení dobré praxe 

Popis: Setkávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, výměna zkušeností a informací v oblasti 
řízení škol, vzájemné konzultace, společný postup ve společných záležitostech (výklad právních 
předpisů, administrativní postupy, apod.) 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 50  tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: NPI 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 11 ZŠ: 5 ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.1 Opatření: 1.1.2 

Aktivita: 1.1.2.S2 Setkávání s odborníky 

Popis: Společná setkávání (besedy, kulaté stoly, workshopy) vedoucích pracovníků škol a školských 
zařízení s odborníku na různé segmenty problematiky administrativy, řízení škol, vedení pracovníků. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 40 tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner:  

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 12 ZŠ: 4 ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠS:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.2 Opatření: 1.2.2 

Aktivita: 1.2.2.S1 Výměna zkušeností (stáže, besedy, workshopy, hospitace) 

Popis: Společné akce více škol zaměřené na podporu pedagogické činnosti v oblasti práce s dětmi a žáky 
se SVP – výměna zkušeností, přístupů, osvědčených metod, sdílení dobré praxe při řešení různých 
situaci, hospitace) 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 300 tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner:  

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 8 ZŠ: 4 ZUŠ: NZV: 1 Ostatní: ZŠS: 1 

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 1 – KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Cíl:  1.2 Opatření: 1.2.3 

Aktivita: 1.2.3.S3 Spolupráce se specializovanými pracovišti (např. IQ Landia) 

Popis: Spolupráce škol se specializovanými pracovišti zaměřenými na rozvoj klíčových kompetencí dětí a 
žáků. Aktivita směřuje např. k rozvoji užší spolupráce se specializovaným centrem IQ Landia, IQ 
Park, Technické muzeum v Liberci (polytechnické obory) a jinými pracovišti, které zabývají výukou 
jazyků, rozvojem společenských kompetencí, apod. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 2 mil. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: 
IQ Landia, Technické muzeum Liberec, 
další specializované subjekty 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 9 ZŠ: 4 ZUŠ: NZV: 1 Ostatní: ZŠ-S: 1 

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 
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Priorita: 2 – PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST Cíl:  2.1 Opatření: 2.1.1. 

Aktivita: 2.1.1.S1  Výměna zkušeností pedagogů (stáže, workshopy, hospitace) 

Popis: Vzájemná spolupráce škol – pedagogů škol zaměřená na výměnu zkušeností s motivováním dětí a 
žáků ke vzdělávání. Cílem aktivity je hledat účinné cesty k posilování motivace dětí a žáků ke 
vzdělávání a efektivně tak předcházet riziku školního neúspěchu. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 300 tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner:  

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 9 ZŠ: 3 ZUŠ: NZV: 1 Ostatní: ZŠ-S: 1 

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

Priorita: 2 – PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST Cíl:  2.2 Opatření: 2.2.1. 

Aktivita: 2.2.1.S3  Spolupráce s OSPOD při řešení problémů v rodiny 

Popis: Spolupráce školy a OSPOD při řešení závadového chování a jednání žáků s vazbou na problémy a 
nezájem v rodině. Cílem aktivity je zajistit těmto žákům dobré prostředí a zázemí pro vzdělávání a 
další rozvoj a minimalizovat riziko školního neúspěchu, popř. sociálního vyloučení. 

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů:  

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner: OSPOD 

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 11 ZŠ: 5 ZUŠ: NZV: Ostatní: ZŠ-S:  

Zdroje financování:   Způsob financování:  

 

Priorita: 4 – VZDĚLÁVACÍ LOGISTIKA Cíl:  4.2 Opatření: 4.2.1. 

Aktivita: 4.2.1.S1  Výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe 

Popis: Cílem aktivity je výměna zkušeností a informací pro vedení úspěšné a maximálně efektivní osobní 
komunikace mezi aktéry vzdělávání (škola – žák/dítě – rodič/zákonný zástupce). Komunikační 
dovednosti jsou důležité jak pro vedení škol, tak pro pedagogy.  

Území dopadu: ORP Časový plán realizace: 01/21 - 06/22 Odhad finančních nákladů: 30  tis. 

Odpovědná osoba: ředitelé škol a školských zařízení Partner:  

Počet a typ zapojených subjektů: MŠ: 8 ZŠ: 4 ZUŠ: 1 NZV:  Ostatní: ZŠ-S:  

Zdroje financování:  MŠMT, rozpočty škol, operační programy Způsob financování: ex ante 

 

 

 

 

 

 


