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1. Úvod 
Akčﾐí pláﾐ ﾐa léta ヲヰヱΒ – 2023 ┗┞Ihází ze StrategiIkého ráﾏIe pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP 
Holice a je zaﾏěřeﾐ ﾐa ﾐaplﾐěﾐí po┗iﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh, průřezo┗ýIh a ┗olitelﾐýIh opatřeﾐí MAP.  

DlouhodoHý StrategiIký ráﾏeI reflektuje ﾐaplﾐěﾐí Opatřeﾐí MAP ┗ dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu. 

StrategiIký ráﾏeI obsahuje priorit┞ a Iíle ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe. Přehled ┗zájeﾏﾐýIh 
sou┗islostí ﾏezi Opatřeﾐíﾏi MAP a Iíli StrategiIkého ráﾏIe u┗ádí tabulka č. ヱ „VazHa Iílů 
StrategiIkého ráﾏIe ﾐa opatřeﾐí MAP SO ORP HoliIe“ v části ヲ.2 tohoto textu.   

 

2. Opatření MAP a jejich realizace v letech 2018 - 2023 
V akčﾐíﾏ pláﾐu ﾐa léta ヲヰヱΒ – 2023 jsou uvedena a v případě zajištěﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů 

prostředﾐiIt┗íﾏ projektů MAP II a IMAP Hudou realizo┗áﾐa po┗iﾐﾐá opatřeﾐí MAP, doporučeﾐá 
opatřeﾐí MAP, opatřeﾐí průřezo┗á a ┗olitelﾐá MAP. K toﾏu jsou ﾐapláﾐo┗áﾐ┞ aktivity škol, akti┗ity 

spolupráIe a projekto┗é záﾏěry v oHlasti ┗zdělá┗aIí iﾐfrastruktur┞. Opodstatﾐěﾐost realizaIe opatřeﾐí 
MAP ┗┞plý┗á z Aﾐal┞tiIké části MAP a H┞la zakot┗eﾐa ┗e StrategiIkéﾏ ráﾏIi ┗ PrioritáIh č. ヱ až Α.  

Akti┗it┞ škol se budou realizovat prostředﾐiIt┗íﾏ projektů – šaHloﾐ škol, případﾐě dalšíIh projektů 
nebo v ráﾏIi čiﾐnosti škol a je jiﾏ ┗ěﾐo┗áﾐa saﾏostatﾐá kapitola 3. 

Akti┗it┞ spolupráIe jsou přiřazeﾐ┞ Prioritáﾏ a Iílůﾏ StrategiIkého ráﾏIe a jsou popsány v kapitole 4. 

Pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ spolupráIe Hude ﾏožﾐé realizo┗at v letech 2018 – 2023 v úzeﾏí SO ORP HoliIe 
pouze v případě, že ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe Hude zajištěﾐo fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐa┗ržeﾐýIh akti┗it 
prostředﾐiIt┗íﾏ projektu MAP 2, IMAP. 

 

2.1. Cíle opatření MAP v letech 2018 - 2023 

)a předpokladu zajištěﾐí fiﾐaﾐIováﾐí prostředﾐiItvíﾏ projektu MAP ヲ, IMAP Hudou realizováﾐ┞ 
ﾐásledujíIí Iíle opatřeﾐí MAP: 

 

2.1.1 Povinná opatření 
1) Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – kvalita 

Běheﾏ Ielého pláﾐo┗aIího oHdoHí půjde přede┗šíﾏ o ﾐaplﾐěﾐí požada┗ků iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
které je stále ﾏálo zﾐáﾏou proHleﾏatikou pro ﾏateřské škol┞. V MŠ je ┗šak ﾐedostatek odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh profesí pro pedagog┞. MŠ jsou také ﾐedostatečﾐě ┗┞Ha┗eﾐ┞ poﾏůIkaﾏi pro práIi 
s dětﾏi se SVP. Pedagogůﾏ ┗ MŠ je třeHa posk┞tﾐout iﾐdi┗iduálﾐí podporu a poﾏoIi jiﾏ ┗ prevenci 

s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí.  

Kroﾏě toho se MŠ Hudou připra┗o┗at ﾐa ﾐástup d┗ouletýIh dětí, které Hudou po┗iﾐﾐ┞ přijíﾏat do MŠ 
od roku 2020. S touto proHleﾏatikou MŠ ﾏají ┗elﾏi ﾏálo zkušeﾐostí.  

Dalšíﾏ důležitýﾏ úkoleﾏ Hude zlepšit kvalitu po┗iﾐﾐého předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a péče o ┗zdělá┗áﾐí 
v oHlasti čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti, Hudo┗áﾐí a roz┗oj základů pro pol┞teIhﾐiIké 
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┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě roz┗íjeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞, podpora dětí ┗ oblasti 

roz┗oje soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí.  

Cíleﾏ je přede┗šíﾏ doplﾐěﾐí zﾐalostí předškolﾐíIh pedagogů k iﾐkluzi┗ﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, 
pregramotnostem, pol┞teIhﾐiIkéﾏu ┗zdělá┗áﾐí, přípra┗a ﾐa přijíﾏáﾐí d┗ouletýIh dětí do MŠ a 
spolupráIe s dalšíﾏi suHjekt┞ ┗ úzeﾏí, Iož přispěje ke zk┗alitﾐěﾐí předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. 
K ┗olHě těIhto Iílů se přistoupilo z dů┗odu ﾐedostatečﾐýIh zﾐalostí k iﾐkluzi┗ﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a 
k pregramotnostem, z dů┗odu aHseﾐIe zﾐalostí a persoﾐálu ﾐutﾐýIh pro péči o d┗ouleté děti, jejiIhž 
přijíﾏáﾐí do MŠ Hude od roku ヲヰヲヰ po┗iﾐﾐé. SpolupráIe s dalšíﾏi suHjekt┞ jako jsou základﾐí škol┞, 
kﾐiho┗ﾐ┞, zřizo┗atelé, rodiče prohlouHí ┗azH┞ ┗ úzeﾏí, ulehčí děteﾏ přeIhod ﾐa základﾐí školy a 

v případě zapojeﾐí kﾐiho┗eﾐ podpoří ┗zdělá┗áﾐí ┗ oblasti čteﾐářské pregramotnosti. PodroHﾐější 
zdů┗odﾐěﾐí Iílů předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí lze ﾐalézt ﾐa s. 207 – ヲヰΓ aﾐalýz┞ sta┗u ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO 
ORP Holice. 

 

2) Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost v )Š 

V oHlasti čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti Hude Iíleﾏ jedﾐak doplﾐěﾐí a aktualizaIe zﾐalostí 
pedagogů, jedﾐak ┗zájeﾏﾐé sdíleﾐí těIhto zﾐalostí ┗ úzeﾏí. ProhlouHeﾐí zﾐalostí pedagogů přispěje 
ﾐásledﾐě ke k┗alitﾐějšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí žáků ﾐa )Š. Dále půjde o prohlouHeﾐí koﾐtaktů škol s knihovnami 

┗šeIh úro┗ﾐí. Koﾐtakt┞ a společﾐé čiﾐﾐosti s kﾐiho┗ﾐaﾏi a orgaﾐizaIeﾏi ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí ┗hodﾐě doplﾐí ┗ýuku ┗e školáIh a oHohatí žák┞ o jiﾐé úhl┞ pohledu ┗ daﾐýIh oHlasteIh. 
Čteﾐářskou graﾏotﾐost podpoří i Hudo┗áﾐí čteﾐářskýIh koutků ┗e školáIh. 

Cíle ┗ oHlasti čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ┗┞Iházejí z aﾐalýz┞ sta┗u ┗ úzeﾏí ふs. ヲヰΓ – 210), 

kdy jako překážk┞ pro roz┗oj graﾏotﾐostí H┞l┞ ideﾐtifiko┗áﾐ┞ nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 
rozvoj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě 
ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k inovaci a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k rozvoji 

graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek), ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí 
ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj 
příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku, aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro 
roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti, nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů, nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa 
škole ┗e ┗ztahu k této graﾏotﾐosti ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIeぶ a 

nedostatečﾐé ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj ┗ příslušﾐé oHlasti graﾏotﾐosti ﾏiﾏo školu 
ふe┝kurze, ┗ýsta┗┞, teﾏatiIké prograﾏ┞ apod.ぶ, nedostatečﾐá kvalita didaktiIkýIh ﾏateriálů ┗ýuk┞ 
ふpraIo┗ﾐí list┞, úloh┞, réHus┞ apod.ぶ, nedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e a nedostatečﾐé 
zﾐalosti učitelů ┗ oHlasti ﾐo┗ýIh ﾏetod roz┗íjeﾐí ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti. 

 

3) Inkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

Cíleﾏ ┗ oHlasti iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí Hude přede┗šíﾏ získáﾐí zﾐalostí o proHleﾏatiIe iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a jejiIh postupﾐé uplatňo┗áﾐí ┗e ┗zdělá┗aIí pra┝i. Budo┗áﾐí zﾐalostﾐí Háze pedagogů ┗ 
oHlasti iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí je ﾐutﾐé přede┗šíﾏ ┗ pr┗ﾐíIh leteIh ﾐáHěhu s┞stéﾏu. 

RealizaIe ideje iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗šak ┗┞žaduje také doHré ﾏateriálﾐí a persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Učitel potřeHuje podporu a poradeﾐst┗í ze straﾐ┞ dalšíIh profesí. Naplﾐěﾐí 
priﾐIipů iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí Hez sﾐížeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí je ﾏožﾐé ┗e třídáIh s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ 
žáků a s ┗ětšíﾏ počteﾏ učitelů a dalšíIh podpůrﾐýIh profesí ふasisteﾐtů pedagogů, ps┞Ihologů, 
speIiálﾐíIh a soIiálﾐíIh pedagogů atd.). 
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Je ﾐutﾐé také zlepšit ﾏateriálﾐí podﾏíﾐky, ke kterýﾏ patří HezHariéro┗ost Hudo┗, k┗alitﾐí ┗┞Ha┗eﾐí 
prostor ┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoderﾐí didaktiIkou teIhﾐikou, dostatek didaktiIkýIh poﾏůIek pro ┗ýuku, 
zajištěﾐí ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií. V persoﾐálﾐí oHlasti jde, kroﾏě zaHezpečeﾐí ﾐa┗ýšeﾐí počtu pedagogů 
a podpůrﾐýIh profesí, o z┗ýšeﾐí k┗alifikaIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti inkluze – o znalost 

┗ýIhodisek, ﾏetod práIe s žák┞ se SVP ┗četﾐě znalosti specifik práIe s ﾐadaﾐýﾏi dětﾏi a žák┞, o 

znalost ┗┞uží┗áﾐí ﾏoderﾐíIh didaktiIkýIh poﾏůIek a způsoHů ﾏoti┗ujíIího hodﾐoIeﾐí dětí a žáků.  

Ve školáIh je potřeHa roz┗iﾐout iﾐdi┗iduálﾐí forﾏ┞ podpor┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – mentorink, 

koučo┗áﾐí, super┗ize, iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe a sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e. Iﾐdi┗iduálﾐí 
podpora ﾏůže jedﾐak ﾐapoﾏoIi oﾏezeﾐí s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí pedagogů, jedﾐak přispěje 
k optiﾏálﾐíﾏu ┗┞užití iﾐdi┗iduálﾐího poteﾐIiálu pedagogů. K toﾏu ┗iz aﾐalýza sta┗u ┗zdělá┗áﾐí – s. 210 

– 211. 

 

2.1.2 Doporučená opatření 
1) Rozvoj podﾐikavosti a iﾐiIiativ┞ dětí a žáků 

Cíleﾏ ┗ této oHlasti je zprostředko┗at děteﾏ a žákůﾏ propojeﾐí růzﾐýIh oHlastí ┗ěděﾐí a čiﾐﾐostí, se 
kterýﾏi se ┗ Hěžﾐé školﾐí ┗ýuIe ﾐesetká┗ají a proHudit tak ┗ nich iniciativu a kreativitu k řešeﾐí ﾐo┗ýIh 
┗ýze┗. Napoﾏůže toﾏu ﾐa jedﾐé straﾐě spolupráIe škol a orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí, ﾐa druhé straﾐě spolupráIe se zaﾏěstﾐa┗ateli. ProHuzeﾐí podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ a 
kreati┗it┞ je ﾐutﾐé pro HudouIí uplatﾐěﾐí ﾏladýIh lidí ﾐa trhu práIe, který Hude pod ┗li┗eﾏ průﾏ┞slu 
ヴ.ヰ, Iož Hude klást eﾐorﾏﾐí ﾐárok┞ ﾐa jejiIh ┗zdělaﾐost, pružﾐost, t┗oři┗ost, iniciativu a 

konkurenceschopnost.  

K zaHezpečeﾐí ┗┞šší úro┗ﾐě koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě je potřeHa další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗aIíIh orgaﾐizaIíIh. Kroﾏě os┗ojeﾐí 
si ﾏoderﾐíIh postupů a ﾏetod ┗ýuk┞ je potřeHa zajistit ┗┞Ha┗eﾐí – ﾏoderﾐí didaktiIké poﾏůIky a 

technologie pro ┗ýuku, spolupracovat s podﾐikateli, uﾏělIi, iﾐo┗átor┞, roz┗íjet networking, 

komunikaci, sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e, iﾐdi┗iduálﾐí forﾏu podpory – mentorink. Viz s. ヲヱヱ aﾐalýz┞.  

 

2) Rozvoj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků v pol┞teIhﾐiIkéﾏ vzděláváﾐí 

V oHlasti roz┗oje pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí jsou proHléﾏeﾏ ﾐeodpo┗ídajíIí prostory, nevhodﾐé či 
žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ apod. Ch┞Hí spolupráIe se SŠ, VŠ, ┗ýzkuﾏﾐýﾏi 
praIo┗išti teIhﾐiIkého zaﾏěřeﾐí spolupráIe s ﾏístﾐíﾏi firﾏaﾏi /podﾐikateli. Ch┞Hí také akti┗ﾐí 
podpora předškolﾐí pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ふﾐapř. spolupráIe s MŠぶ. Neﾐí dostatek fiﾐaﾐIí ﾐa úhradu 
┗edeﾐí ┗olitelﾐýIh předﾏětů a kroužků. Učitelé pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ﾐejsou jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐi 
pro ┗ýuku metodou  CLIL. Viz aﾐalýza s. ヲヱヱ – 212. 

Cíleﾏ pro tuto oHlast je ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh ┗ýuk┞, ﾐa┗azo┗áﾐí koﾐtaktů s pedagog┞ jiﾐýIh 
škol a se zaﾏěstﾐa┗ateli a ﾐásledﾐé sdíleﾐí zﾐalostí a zkušeﾐostí. V pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí jde 
jedﾐak o ┗zdělá┗áﾐí k aHstraktﾐíﾏu logiIkéﾏu ﾏ┞šleﾐí t┞piIkéﾏu pro přírodﾐí ┗ěd┞, jedﾐak o 
prohluHo┗áﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, Iož Hudou potřeHo┗at žáIi, kteří se uplatﾐí ﾐa ﾐižšíIh poziIíIh, ┗e 
kterýIh jde o ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost. K┗alitﾐí základ┞ pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí jsou předpokladeﾏ pro 
teIhﾐiIké ┗zděláﾐí ┗ dalšíIh stupﾐíIh kariérﾐí Iest┞. V koﾐečﾐéﾏ důsledku tak škol┞ poﾏohou 

k orieﾐtaIi žáků ﾐa teIhﾐiIké oHor┞. V této oHlasti se kroﾏě jiﾐého předpokládá spolupráIe s Centrem 

kolegiálﾐí podpor┞ ﾐa )Š J. Ressla ┗ ParduHiIíIh a ┗┞uží┗áﾐí CeﾐtrálﾐíIh pol┞teIhﾐiIkýIh díleﾐ 
v ParduHiIíIh ふpředpokládaﾐý terﾏíﾐ dokoﾐčeﾐí r. ヲヰヲヰぶ. 
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K toﾏu je potřeHa ┗┞t┗ořit také ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞ pro pol┞teIhﾐiIké ┗zděláﾐí – zaHezpečeﾐí prostor, 
┗┞Ha┗eﾐí; ┗ persoﾐálﾐí oHlasti zaHezpečit k┗alifiko┗aﾐé učitele a lektor┞; ┗zdělá┗at pedagogiIké 
praIo┗ﾐík┞ ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, spolupraIo┗at se zaﾏěstﾐa┗ateli a podﾐikateli ┗ 
úzeﾏí. Jako součást ┗ýuk┞ ┗íIe ┗┞uží┗at laHoratorﾐí I┗ičeﾐí, pokus┞, růzﾐé projekt┞ apod. podporujíIí 
praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost žáků, ┗┞uží┗at 
iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. 

 

3) Kariérové poradeﾐství v )Š 

Kariéro┗ý poradIe potřeHuje k ┗ýkoﾐu poradeﾐst┗í teoretiIkou průpra┗u, potřeHuje reálﾐou zﾐalost 
potřeH praIo┗ﾐího trhu a požada┗ků zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa k┗alifikaIi aHsol┗eﾐtů. Viz aﾐalýza s. 212. 

V kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í Hude Iíleﾏ zejﾏéﾐa užší propojeﾐí škol základﾐíIh, středﾐíIh, poradeﾐskýIh 
zařízeﾐí a zaﾏěstﾐa┗atelů tak, aH┞ kariéro┗í poradIi získali ┗elﾏi doHré zﾐalosti o požada┗IíIh trhu 
práIe a ﾏožﾐosteIh dalšího ┗zdělá┗áﾐí žáků. Jde o to, aH┞ získali dostatek arguﾏeﾐtů pro koﾏuﾐikaIi 
se žák┞ a rodiči při ┗olHě další ┗zdělá┗aIí dráh┞ a H┞li sIhopﾐi podporo┗at žák┞ při ┗olHě ┗┞ho┗ujíIí 
profese uplatﾐitelﾐé ﾐa trhu práIe.  

 

2.1.3 Volitelná a průřezová opatření 
1) Rozvoj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků 

V ráﾏIi digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí jde ﾐejeﾐ o získáﾐí do┗edﾐostí pro práIi s ICT, ale i o ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe 
┗šeIh předﾏětů, Iož se ﾐeoHejde Hez k┗alitﾐíIh ┗zdělaﾐýIh učitelů, kteří saﾏi dispoﾐují digitálﾐíﾏi 
koﾏpeteﾐIeﾏi a uﾏějí ┗┞uží┗at ICT ┗e ┗ýuIe ﾐejeﾐ k prezeﾐtaIi uči┗a, ale i ┗e ┗ýuIe, kde je žák 
akti┗ﾐíﾏ čiﾐiteleﾏ ┗ýuk┞. Jelikož jde o oHor, kde proHíhají ﾐeustálé iﾐo┗aIe a zﾏěﾐ┞, je ﾐutﾐé další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ toﾏto oHoru, os┗ojo┗áﾐí si ﾏoderﾐíIh postupů a ﾏetod ┗ýuk┞. 
Velﾏi žádouIí je průHěžﾐá oHﾐo┗a ﾏateriálﾐího ┗┞Ha┗eﾐí škol – HW i SW. OHlast podpoří sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e. Viz aﾐalýza s. ヲヱヲ – 213. 

Toﾏuto opatřeﾐí Hude ┗ěﾐo┗áﾐa pozorﾐost hla┗ﾐě po roIe ヲヰヱΒ.  Půjde o zﾏěﾐu st┞lu ┗ýuk┞ 
digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí a iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti. Kroﾏě z┗ládﾐutí digitálﾐí graﾏotﾐosti je potřeHa 
žák┞ ┗zdělat ┗ iﾐforﾏatiIkéﾏ ﾏ┞šleﾐí. Cíleﾏ také je ┗┞uží┗at digitálﾐí koﾏpeteﾐIe ┗e ┗šeIh 
┗zdělá┗aIíIh oHlasteIh a ﾐapříč opatřeﾐíﾏi MAP.  

 

2) Rozvoj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro aktivﾐí používáﾐí Iizího jaz┞ka 

)ﾐalosti IizíIh jaz┞ků jsou ﾐezH┞tﾐé pro ži┗ot a uplatﾐěﾐí ┗ současﾐé společﾐosti. PraIo┗ﾐí příležitosti 
v úzeﾏí ORP HoliIe a ┗ Hlízké HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIi Hudou ┗┞žado┗at jaz┞ko┗é zﾐalosti ﾐa 
úro┗ﾐi použitelﾐé pro koﾏuﾐikaIi ┗ ﾏeziﾐárodﾐíIh týﾏeIh i ﾐa ﾐižšíIh praIo┗ﾐíIh poziIíIh. Jaz┞ko┗é 
┗zdělá┗áﾐí je Iharakterizo┗áﾐo proHléﾏ┞, jako jsou nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj 
jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh 
učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k 
zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek apod.ぶ, nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů. Ch┞Hí ﾐebo je 

ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, projevuje se 

aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti, je ﾐízká 
časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku. Existuje nízká k┗alifikaIe pedagogů a 
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ﾐepouží┗áﾐí ﾏoderﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞ a poﾏůIek v ﾐěkterýIh školáIh, proje┗uje se ﾐedostatečﾐý roz┗oj 
ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká 
sebemotivace apod.). Škol┞ ﾏálo spolupraIují s rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a je nedostatečﾐé ﾏﾐožst┗í 
┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů v jaz┞ko┗ě podﾐětﾐéﾏ prostředí pro žák┞ i pedagogiIké praIo┗ﾐík┞. Úro┗eň 
jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí je třeHa ﾐa ﾐěkterýIh školáIh ┗ýrazﾐě posuﾐout. Viz zá┗ěr┞ aﾐalýz┞ – s. 213 – 

214. 

V jaz┞ko┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí je Iíleﾏ přede┗šíﾏ další ┗zdělá┗áﾐí pedagogů pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího 
jaz┞ka. Akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka ┗šak ﾐeﾐí předsta┗itelﾐé Hez jaz┞ko┗é pra┝e ┗ Iizojaz┞čﾐýIh 
oHlasteIh a Hez ﾐalézáﾐí ﾏoti┗ujíIíIh podﾐětů k roz┗oji jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků.  Pedagogo┗é se 
Hudou jedﾐak zúčastňo┗at ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů se školaﾏi ┗ zahraﾐičí, jedﾐak po┗edou ┗ýjezd┞ žáků do 
zahraﾐičí. Sﾐahou Hude získat pro ┗ýuku ﾐa školáIh ┗ regioﾐu rodilé ﾏlu┗čí.  

 

3) Rozvoj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků 

Pro rozvoj solidárﾐí společﾐosti, zaHezpečeﾐí udržitelﾐého roz┗oje a deﾏokratiIkého ┗ládﾐutí je 
ﾐezH┞tﾐý ┗┞soký stupeň z┗ládﾐutí soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí. K toﾏu ﾐestačí ┗ýIho┗a a 
┗zdělá┗áﾐí jeﾐ ┗e školáIh a školskýIh zařízeﾐíIh, ale ﾏusí Hýt doplﾐěﾐa koﾐtaktem s okolíﾏ škol┞, kde 
se uplatňují ﾐaH┞té zﾐalosti a praktiIkýﾏ použí┗áﾐíﾏ se z ﾐiIh stá┗ají do┗edﾐosti. K tomu bude 

důležité zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞. Viz aﾐalýza – s. 214. 

V roIe ヲヰヱΒ Hude Iíleﾏ propojit čleﾐ┞ školﾐíIh parlaﾏeﾐtů )Š, aH┞ si ┗zájeﾏﾐě předali zkušeﾐosti 
z práIe parlaﾏeﾐtů. Dále Hude žákůﾏ zprostředko┗áﾐ koﾐtakt se čleﾐ┞ ﾏístﾐí saﾏosprá┗┞, aH┞ pozﾐali, 
jak fuﾐguje zastupitelská deﾏokraIie ┗ pra┝i. ŽáIi tak získají Hezprostředﾐí praktiIké zkušeﾐosti 
z fuﾐgo┗áﾐí deﾏokratiIké společﾐosti. Bude snaha o založeﾐí školﾐíIh parlaﾏeﾐtů ﾐa školáIh, ﾐa 
kterýIh dosud školﾐí parlaﾏeﾐt ﾐepraIuje. V dalšíIh leteIh půjde o posíleﾐí soIiálﾐích a oHčaﾐskýIh 

kompetencí ﾐapř. prostředﾐiIt┗íﾏ e┝kurzí ﾐa paﾏátﾐá ﾏísta české historie a do sídla zákoﾐodárﾐýIh 
sHorů. 

 

4) ModerﾐizaIe a v┞Haveﾐost škol a školskýIh zařízeﾐí 

V roIe ヲヰヱΒ se Hude řešit iﾐfrastruktura hla┗ﾐě pro pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí a pro ┗eﾐko┗ﾐí prostředí 
škol ふ┗eﾐko┗ﾐí učeHﾐ┞ぶ. Poﾏůže to zajistit podﾏíﾐk┞ pro k┗alitﾐější ┗ýuku. V dalšíIh leteIh půjde také o 

dobudo┗áﾐí odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ, oHﾏěﾐu IT ┗┞Ha┗eﾐí, Iož Hude zﾐaﾏeﾐat ﾏateriálﾐí podporu 
opatřeﾐím MAP.  

 

2.2. Vazba cílů Strategického rámce, opatření MAP a aktivit škol a aktivit 
spolupráce 

2.2.1 Vazba cílů Strategického rámce na opatření MAP 

V zájﾏu přehledﾐosti a ﾐá┗azﾐosti ﾐa zpraIo┗aﾐý StrategiIký ráﾏeI jsou ┗ taHulIe ヱ u┗edeﾐa Opatřeﾐí 
MAP (po┗iﾐﾐá, doporučeﾐá a ┗olitelﾐáぶ ┗e ┗azHě ﾐa Iíle StrategiIkého ráﾏIe se ン úro┗ﾐěﾏi ┗azH┞ ふX – 

slaHá, XX – středﾐí, XXX – silﾐáぶ. Akti┗it┞ škol a akti┗it┞ spolupráIe jsou též popsáﾐ┞ ┗e ┗azHě ﾐa 
Opatřeﾐí MAP a ﾐa Iíle StrategiIkého ráﾏIe.  
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Tabulka 1 VazHa Iílů StrategiIkého ráﾏIe ﾐa opatřeﾐí MAP SO ORP HoliIe 

  
PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

 
Cíl SR ORP HoliIe / Opatřeﾐí MAP 
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1.1 

Škol┞ a orgaﾐizaIe zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞uží┗ají a zapojují do 
┗zdělá┗áﾐí dle s┗é potřeH┞: tluﾏočﾐík┞, dětské ps┞Iholog┞, asisteﾐt┞ pedagoga pro děti 
a žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, logoped┞ a logopediIké asisteﾐt┞, 
speIiálﾐí pedagog┞, soIiálﾐí pedagog┞, školﾐí ps┞Iholog┞. 

xxx 
 

xxx 
  

xxx 
  

xxx 
 

1.2 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗ orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí o┗ládají 
ﾏetod┞ práIe s dětﾏi a žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a uplatňují je ┗e s┗é 
práIi. 

xxx 
 

xxx 
     

xxx 
 

2.1 

Ve školáIh je uplatňo┗áﾐ iﾐdi┗iduálﾐí přístup k dítěti/žáku ┗e ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
aplikaIe ﾐo┗ýIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí, děleﾐí hodiﾐ ┗ýuk┞ a žáků do skupiﾐ a ﾐa┗ýšeﾐíﾏ 
počtu praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasteIh čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-gramotnosti a 

graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

xxx xxx xxx 
 

xxx 
 

xxx xxx 
  

2.2 
Do ┗ýuk┞ jsou zařazo┗áﾐ┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a 
soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí  x 

 
x xx 

    
xxx 

 

2.3 
Ve školáIh je podporo┗áﾐ oHčaﾐský akti┗isﾏus u žáků ┗četﾐě zakládáﾐí školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů apod. x 

 
x xx 

    
xxx 

 

2.4 

Škol┞ a zaﾏěstﾐa┗atelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a předsta┗eﾐí zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh ふ┗e ┗azHě ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ. Škol┞, školská zařízeﾐí a orgaﾐizaIe 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí spolupraIují a ┗zájeﾏﾐě se iﾐforﾏují o ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 
v kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í. 

     
xxx 
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PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

2.5 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků. x 
 

x 
    

xxx x 
 

3.1 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ získá┗ají 
ﾐo┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti ﾐa kurzeIh DV ┗ oHlasti společﾐého ┗zdělá┗áﾐí ふpouží┗áﾐí 
ﾐo┗ýIh poﾏůIek a aplikaIe ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh ﾏetod při práIi s dětﾏi/žáky se 

speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏiぶ, ┗ roz┗oji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-

graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a žáků, ┗e ┗┞t┗ářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podnikavosti, 

iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě, ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, ┗ roz┗oji koﾏpeteﾐIí dětí a 
žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, ┗ použí┗áﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a 
digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh ┗┞užití ┗e ┗ýuIe růzﾐýIh předﾏětů, ┗e forﾏo┗áﾐí 
iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, ┗ oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, ┗ ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 

3.2 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí uﾏí 
ﾐa┗zájeﾏ spolupraIo┗at při zajištěﾐí optiﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗šeIh dětí a žáků ┗četﾐě 
dětí a žáků se SVP se zohledﾐěﾐíﾏ jejiIh iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH. 

xxx x xxx x x x x x x 
 

3.3 
Ve školáIh fuﾐguje ﾏeﾐtoriﾐk, je ┗┞uží┗áﾐa super┗ize a další ﾏetod┞ iﾐdi┗iduálﾐí 
podpor┞ ふkoučo┗áﾐíぶ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

3.4 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýjezd┞ učitelů x 
 

x 
    

xxx x 
 

4.1 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐa┗zájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐa┗azujíIí ヲ. stupeň 
)Šぶ pro sladěﾐí ﾐároků ﾐa┗azujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š 

xx xxx xx x x x x x x 
 

4.2 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů škol a zástupIů okolﾐíIh oHIí s Iíleﾏ zajištěﾐí 
dostatečﾐé kapaIit┞ škol ┗ úzeﾏí ふ┗e ┗azHě ﾐa deﾏografiIký ┗ý┗ojぶ xxx 

 
xxx 

      
xxx 

4.3 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů a zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol při řešeﾐí ﾐasta┗eﾐí 
dostatečﾐé ﾏístﾐí dopra┗┞ pro potřeH┞ dojezdu žáků/dětí do škol   x 

 
x 

       

4.4 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe škol ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe za účeleﾏ spolupráIe a sdíleﾐí 
zkušeﾐostí z ┗ýuk┞ ふtaﾐdeﾏo┗á ┗ýuka, ﾏeﾐtoriﾐgぶ. x x x x x 

 
x x x 

 

4.5 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z 
dotačﾐíIh prograﾏů 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

5.1 
Je zřízeﾐa společﾐá platforﾏa sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizo┗ateli, zástupIi škol, školskýIh 
zařízeﾐí, kﾐiho┗eﾐ a NNO. x x x 

      
x 
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PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

5.2 MŠ a )Š spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí xxx xxx xxx x x  x  x  

5.3 
SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a předsta┗eﾐí ﾐa┗azujíIíIh 
škol/oHorů ふ┗e ┗azHě ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ      

xxx 
    

5.4 
SpolupráIe škol a kﾐiho┗ﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a 
žáků 

xxx xxx xxx 
       

5.5 

Jsou realizo┗áﾐa setkáﾐí zástupIů škol se zástupIi zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
za účeleﾏ zpestřeﾐí ┗ýuk┞, realizaIe projekto┗ýIh akti┗it a čiﾐﾐostí, které ﾐelze zařadit 

do Hěžﾐé ┗ýuk┞, a tuto ┗ýuku doplňují, rozšiřují 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 

6.1 

Školﾐí Hudo┗┞ a sou┗isejíIí prostor┞ a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí prošl┞ rekoﾐstrukIí 
┗ﾐějšího pláště Hudo┗ i ┗ﾐitřﾐíIh prostor, úpra┗┞ roz┗odů ふelektřiﾐ┞, ┗ody, odpadu) 

apod. ┗ zá┗islosti ﾐa potřeHáIh koﾐkrétﾐího ┗zdělá┗aIího zařízeﾐí a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. Iﾐ┗estiIe do rekoﾐstrukIe ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí. V┞Hudo┗áﾐí 
ﾐízkopraho┗ého Ieﾐtra. 

         
xxx 

6.2 
Školﾐí Hudo┗┞, sou┗isejíIí prostor┞ a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí jsou po pro┗edeﾐýIh 
sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh HezHariéro┗é 

xxx 
 

xxx 
      

xxx 

6.3 
Sou┗isejíIí prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí jakýﾏi jsou hřiště, školﾐí zahrad┞ jsou 
re┗italizo┗áﾐ┞ a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků 

x 
 

x 
      

xxx 

7.1 

UčeHﾐ┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ pro posk┞to┗áﾐí ┗ýuk┞ ┗ oHlasteIh: digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí ふHW a 
SW ┗┞Ha┗eﾐí pro učitele i žák┞ぶ, jaz┞ko┗é ┗ýuk┞ ふteIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí i učeHﾐiIeぶ, 
čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti ふﾐapř. poﾏůIkaﾏi k 

prožitko┗éﾏu učeﾐí, draﾏatiIké ┗ýIho┗ěぶ, podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ dětí a 
žáků, pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, učeHeﾐ přírodo┗ědﾐýIh 
předﾏětů díleﾐ, školﾐíIh kuIh┞ﾐěkぶ a soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí 

xxx xxx xxx xxx xxx 
 

xxx xxx xxx xxx 

7.2 
Škol┞ a ┗zdělá┗aIí zařízeﾐí dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi xxx 

 
xxx 

      
xxx 
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2.2.2 Vazba priorit a cílů Strategického rámce, aktivit škol a aktivit spolupráce 

V ﾐíže u┗edeﾐé taHulIe jsou uvedeny vazby mezi prioritami 1 – ヵ StrategiIkého ráﾏIe, akti┗itaﾏi škol a akti┗itaﾏi spolupráIe. Některé Iíle jsou zaHezpečeﾐ┞ 
pouze akti┗itaﾏi škol, ﾐěkteré pouze akti┗itaﾏi spolupráIe. Na ﾐěkterýIh IíleIh se podílejí akti┗it┞ škol i akti┗it┞ spolupráce. Projekto┗é záﾏěr┞ k prioritáﾏ 
ヶ. a Α. jsou u┗edeﾐ┞ saﾏostatﾐě ┗ kapitole 4 Infrastruktura. 

 

Tabulka 2 Cíle StrategiIkého ráﾏIe, aktivit┞ škol, aktivit┞ spolupráIe 

Cíle StrategiIkého ráﾏIe Aktivit┞ škol Aktivit┞ spolupráIe  Cíle StrategiIkého ráﾏIe Aktivit┞ škol Aktivit┞ spolupráIe 

Priorita 1   Priorita 4   

1.1  1.1.1, 1.1.2 4.1 4.1.1  

1.2  1.2.1 4.2  4.2.1 

Priorita 2   4.3  4.3.1 

2.1 2.1.1 2.1.1 4.4  4.4.1 

2.2 2.2.1 2.2.1 4.5  4.5.1 

2.3  2.3.1 Priorita 5   

2.4 2.4.1 2.4.1 5.1  5.1.1 

2.5 2.5.1 2.5.1 5.2 5.2.1  

Priorita 3   5.3 5.3.1  

3.1 3.1.1 3.1.1 5.4 5.4.1 5.4.1 

3.2  3.2.1 5.5  5.5.1 

3.3  3.3.1    

3.4 3.4.1 3.4.1    

 

3. Aktivity škol 
Škol┞ ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe se Hudou ﾐa realizaIi Iílů ┗ opatřeﾐíIh MAP podílet prostředﾐiIt┗íﾏ ┗lastﾐíIh projektů – šaHloﾐ, případﾐě prostředﾐiIt┗íﾏ 
dalšíIh projektů. Do let 2017 – 2019 Hude ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe spadat realizaIe projektů OP VVV z ┗ýz┗┞ č. ヰヲ_ヱヶ_ヰ ヲヲ Podpora škol forﾏou projektů 
zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí – ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I. Kroﾏě toho se Hudou se realizovat i projekty z dalšíIh ┗ýze┗ OP VVV a ostatﾐíIh dotačﾐíIh titulů. 
V dalšíIh leteIh to Hude oHdoHﾐé.  
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3.1. Celkový přehled projektů – šablon  

Naplňo┗áﾐí téﾏat MAP ze straﾐ škol ukazuje ﾐásledujíIí přehled šaHloﾐ ┗ýz┗┞ č.ヰヲ_ヱヶ_ヰ ヲヲ Podpora škol forﾏou projektů zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí – 

ŠaHloﾐ┞ pro MŠ a )Š I., které se realizují od roku ヲヰヱΑ do roku ヲヰ19. 

 

Tabulka 3 Celkový přehled projektů – šaHloﾐ dle téﾏat MAP ve stavu k 30. 6. 2017 

PT ヱ Předškolﾐí vzděláváﾐí 
a péče: dostupﾐost - 
inkluze – kvalita 

PTヲ Čteﾐářská a 
ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost 
v )Š 

PTン Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a 
podpora dětí a žáků 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
neúspěIheﾏ 

VT ヲ Rozvoj koﾏpeteﾐIí 
dětí a žáků pro aktivﾐí 
používáﾐí Iizího jaz┞ka 

Persoﾐálﾐí podpora MŠ, 
spolupráIe s rodiči,  
osoHﾐostﾐě soIiálﾐí rozvoj 
předškolﾐíIh pedagogů MŠ 

Persoﾐálﾐí podpora )Š, 
podpora spolupráIe 
s rodiči, taﾐdeﾏová výuka: 

11 projektů 12 projektů 13 projektů 2 projekty ヶ projektů Α projektů 

Z toho:      

ヵ projektů ﾐa proHleﾏatiku 
d┗ouletýIh dětí 

ヴ projekt┞ ﾐa čteﾐářské 
kluby 

ヵ projektů ﾐa doučo┗áﾐí 
žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ  

ヱ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
)Š - DVPP v rozsahu 56 

hodiﾐ_Cizí jaz┞k┞ 

ヴ projekt┞ ﾐa persoﾐálﾐí 
podporu MŠ – školﾐí 
asistent 

ヵ projektů ﾐa persoﾐálﾐí 
podporu )Š – školﾐí asisteﾐt  

2 projekty – ﾏateﾏatiIká 
pregramotnost 

ン projekt┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
)Š - DVPP - Čteﾐářská 

gramotnost 

Α projektů ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkého sHoru )Š 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi  

1 projekt na CLIL ┗e ┗ýuIe 
ﾐa )Š 

ヱ projekt ﾐa odHorﾐě 
zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí a spolupráIe 
s rodiči dětí ┗ MŠ 

ヱ projekt ﾐa odHorﾐě 
zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká 
setká┗áﾐí a spolupráci s 

rodiči žáků )Š 

ヱ projekt ﾐa čteﾐářskou 
pregramotnost 

ヱ projekt ﾐa ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
)Š - DVPP MateﾏatiIká 
gramotnost. 

ヱ projekt ﾐa ┗zájeﾏﾐou 
spolupráIi pedagogů )Š 
Inkluze  

 ヱ projekt ﾐa osoHﾐostﾐě 
soIiálﾐí roz┗oj předškolﾐíIh 
pedagogů MŠ  

1 projekt na tandemovou 

┗ýuku 

ヱ ﾐa spolupráIi s rodiči dětí 4 projekty - KluH záHa┗ﾐé 
logik┞ a desko┗ýIh her pro 
žák┞ )Š 

    

1 projekt na inkluzi      

ヱ projekt ﾐa sdíleﾐí 
zkušeﾐostí pedagogů 
růzﾐýIh škol 
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Nej┗íIe projektů – šaHloﾐ sﾏěřuje do po┗iﾐﾐého opatřeﾐí Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ – 13 projektů, do 

po┗iﾐﾐého opatřeﾐí Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost ┗ )Š 12 projektů, do po┗iﾐﾐého opatřeﾐí Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – 

k┗alita ヱヱ projektů.  

Škol┞ Hudou realizo┗at projekt┞ též ┗e ┗olitelﾐéﾏ opatřeﾐí Rozvoj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka.  

Ostatﾐí projekt┞ – šaHloﾐ┞ jsou zaﾏěřeﾐé ﾐa persoﾐálﾐí podporu ふškolﾐí asisteﾐtぶ, ﾐa práIi s rodiči, ﾐa taﾐdeﾏo┗ou ┗ýuku a ﾐa osoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj 
předškolﾐíIh pedagogů.  

 

3.2. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Do tohoto opatřeﾐí spadá ヱヱ projektů ┗ýz┗┞ _16_0 22  – šaHloﾐ. Pět projektů je zaﾏěřeﾐo ﾐa speIifika práIe s d┗ouletýﾏi dětﾏi, d┗a projekt┞ ﾐa 
ﾏateﾏatiIkou pregraﾏotﾐost, jedeﾐ ﾐa čteﾐářskou graﾏotﾐost, jedeﾐ ﾐa spolupráIi s rodiči dětí, jedeﾐ ﾐa iﾐkluzi, jedeﾐ ﾐa sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů 
z růzﾐýIh škol. ŠaHloﾐ┞ se realizují ┗ letech 2017 – 2019. 

 

3.2.1 Realizované projekty – šablony k předškolnímu vzdělávání 
Tabulka 4 Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: dostupﾐost - inkluze – kvalita, projekt┞/šaHloﾐ┞ dle stavu k 30. 6. 2017 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003201 Mateřská škola HoliIe, 
Holubova 39, okres Pardubice 

48159743 I/3.3 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí 
a spolupráIe s rodiči dětí ┗ MŠ 

22 056,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003201 Mateřská škola HoliIe, 
Holubova 39, okres Pardubice 

48159743 I/2.4 SpeIifika práIe pedagoga s d┗ouletýﾏi 
dětﾏi ┗ MŠ 

10 128,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003485 Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 60158115 I/2.4 SpeIifika práIe pedagoga s d┗ouletýﾏi 
dětﾏi ┗ MŠ 

10 128,-Kč 

 

Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003485 Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 60158115 I/2.6 Sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů z růzﾐýIh 
škol prostředﾐiIt┗íﾏ ┗zájeﾏﾐýIh ﾐá┗ště┗ 
ふpro MŠぶ 

8 492,-Kč Projekt ve fyziIké 
realizaci 
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Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003485 Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 60158115 I/1.5 Chů┗a - persoﾐálﾐí podpora MŠ 322 700,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003485 Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 60158115 I/2.3b Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
MŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodiﾐ_MateﾏatiIká pregraﾏotﾐost 

6 752,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003724 )ákladﾐí škola a ﾏateřská 
škola Ostřetíﾐ, okres ParduHiIe 

70150729 I/2.4 SpeIifika práIe pedagoga s d┗ouletýﾏi 
dětﾏi ┗ MŠ 

10 128,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005912 Mateřská škola Býšť, okres 
Pardubice 

60157151 I/2.4 SpeIifika práIe pedagoga s d┗ouletýﾏi 
dětﾏi ┗ MŠ 

10 128,-Kč Žádost o podporu 
splﾐila podﾏíﾐk┞ 
pro ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu o 

posk┞tﾐutí / 
pře┗odu podpor┞ 
ﾐeHo registračﾐího 
listu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007195 Mateřská škola Uhersko 71007547 I/2.3b Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
MŠ - DVPP v rozsahu 16 

hodiﾐ_MateﾏatiIká pregraﾏotﾐost 

6 752,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007195 Mateřská škola Uhersko 71007547 I/2.3a Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
MŠ - DVPP ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ_Čteﾐářská 
pregramotnost 

6 752,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007195 Mateřská škola Uhersko 71007547 I/2.3e Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

6 752,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

 

3.2.2 Spolupráce MŠ a ZŠ – naplnění cíle の.に Strategického rámce  
Vedle projektů – šaHloﾐ k předškolﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí proHěhﾐe ┗ ráﾏIi akti┗it škol též akti┗ita škol ヵ.ヲ.ヱ k ﾐaplﾐěﾐí Iíle ヵ.ヲ StrategiIkého ráﾏIe „MŠ a )Š 
spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zkvalitﾐěﾐí vzděláváﾐí“. 

)důvodﾐěﾐí:  

Mateřské škol┞ potřeHují zpětﾐou ┗azHu od základﾐíIh škol k tomu, jak připra┗il┞ děti ﾐa školﾐí ┗ýuku a Io ﾏají případﾐě zﾏěﾐit ┗ s┞stéﾏu předškolﾐí 
┗ýIho┗┞, aH┞ se děti r┞Ihle adapto┗al┞ ﾐa školﾐí ┗ýuku. Proto se ﾐa sIhůzIe setkají příslušﾐé základﾐí a ﾏateřské škol┞ k projedﾐáﾐí požada┗ků ﾐa předškolﾐí 
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┗zdělá┗áﾐí ze straﾐ┞ )Š. )áro┗eň Hude MŠ posk┞tﾐuta zpětﾐá ┗azHa k toﾏu, jak H┞l┞ děti připra┗eﾐé ﾐa školﾐí doIházku. K podpoře adaptaHilit┞ ﾐa zﾏěﾐu 
┗zdělá┗aIího prostředí dostaﾐou děti z MŠ ﾏožﾐost ﾐa┗ští┗it základﾐí školu. 

 

Tabulka 5 Časový pláﾐ realizace aktivit┞ škol 5.2.1 

Aktivity škol 5.2.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Společﾐá setkáﾐí )Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí – 

zpětﾐá ┗azHa k připra┗eﾐosti dětí z MŠ 
ﾐa školﾐí ┗ýuku. 
 

Ná┗ště┗a dětí z MŠ ﾐa )Š. 

SpolupráIe 

pedagogů )Š, MŠ 
– setkáﾐí 
k předškolﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí. 
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

Společﾐé setkáﾐí 
)Š a MŠ – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí  z před
školﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Ná┗ště┗a dětí 
z MŠ ﾐa )Š. 

 

Tabulka 6 Realizace aktivity škol ヵ.ヲ.ヱ 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského Holice, 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
  

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 )droje škol 
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 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 

3.3. Čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ 

3.3.1 Realizované projekty šablony ke čtenářské a matematické gramotnosti 
V toﾏto opatřeﾐí se realizuje aﾐeHo H┞la podáﾐa žádost ﾐa 12 projektů ┗e ┗ýz┗ě ┗ýz┗┞ _ヱヶ_ヰ ヲヲ. Čt┞ři projekt┞ jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa čteﾐářské kluH┞ pro žák┞ 
)Š, tři projekt┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP – Čteﾐářská graﾏotﾐost. Čt┞ři projekt┞ jsou zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa kluH┞ záHa┗ﾐé logik┞ a 
desko┗ýIh her, jedeﾐ projekt ﾐa Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š – DVPP MateﾏatiIká graﾏotﾐost. ŠaHloﾐ┞ se realizují ┗ letech 2017 – 2019. 

 

Tabulka 7 Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost v )Š 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á organizace 

60157941 II/3.1 Čteﾐářský kluH pro žák┞ )Š 69 108,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

60157941 II/3.2 KluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her pro 
žák┞ )Š 

69 108,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004337 )ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

48160881 II/3.1 Čteﾐářský kluH pro žák┞ )Š 51 831,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004337 )ákladﾐí škola Eduarda 

Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

48160881 II/3.2 

 

KluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her pro 
žák┞ )Š 

17 277,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 
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Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/3.1 Čteﾐářský klub pro žák┞ )Š 86 385,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.1b Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ_MateﾏatiIká 
gramotnost 

87 776,-Kč 

 

Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.1a Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ_Čteﾐářská 
gramotnost 

94 528,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/3.2 KluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her pro 
žák┞ )Š 

69 108,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 

Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/3.1 Čteﾐářský kluH pro žák┞ )Š 34 554,-Kč 

 

Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/2.1a Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ_Čteﾐářská 
gramotnost 

135 040,-KČ Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/3.2 KluH záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her pro 
žák┞ )Š 

34 554,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/2.2a Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP ┗ rozsahu ンヲ hodiﾐ_Čteﾐářská 
gramotnost 

13 504,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

 

3.3.2 Spolupráce škol, rodin a knihoven – cíl の.ね Strategického rámce 

Na podporu čteﾐářské pregraﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti proHěhﾐe též akti┗ita spolupráIe škol, rodiﾐ a kﾐiho┗eﾐ 5.4.1, která záro┗eň ﾐaplňuje Iíl ヵ.ヴ 
StrategiIkého ráﾏIe „SpolupráIe škol a kﾐihovﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a žáků“. Cíl ヵ.ヴ tak bude realizo┗áﾐ 
prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it škol i akti┗it spolupráIe. 

)důvodﾐěﾐí:  

Ná┗ště┗┞ ﾏístﾐíIh kﾐiho┗eﾐ přiHlíží děteﾏ literaturu z jiﾐého úhlu pohledu. Ná┗ště┗ou kﾐiho┗ﾐ┞ získají žáIi příﾏý prožitek ze s┗ěta kﾐih. Dík┞ propagaIi ﾐa 
┘eHeIh škol získají kﾐiho┗ﾐ┞ další koﾏuﾐikačﾐí kaﾐál pro oslo┗eﾐí dětí, žáků a jejiIh rodičů a tíﾏ ﾏožﾐost přilákat děti a žák┞ do kﾐiho┗ﾐ┞. Děti a žáIi se 
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sezﾐáﾏí s ﾐo┗ýﾏi kﾐihaﾏi příﾏo ┗e čteﾐářskýIh kluHeIh a čteﾐářskýIh koutIíIh. )apojeﾐí HaHiček a dědečků do čteﾐí děteﾏ ┗ MŠ přiﾐese ﾐěIo ﾐo┗ého do 
čiﾐﾐosti MŠ a prohlouHí ┗azH┞ ﾏezi MŠ a rodiﾐaﾏi dětí. 

 

Tabulka 8 Časový pláﾐ realizaIe aktivit┞ škol ヵ.ヴ.ヱ 

Aktivita 5.4.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ná┗ště┗a ﾏístﾐí/ﾏěstské/oHeIﾐí 
knihovny 

 

PropagaIe akIí kﾐiho┗eﾐ a ﾐo┗ýIh 
kﾐih ﾐa ┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské okéﾐko - předsta┗eﾐí  
ﾐo┗ýIh kﾐih ┗e čteﾐářskýIh kluHeIh a 
čteﾐářskýIh koutIíIh ┗e školáIh.  
 

Čteﾐí HaHiček/dědečků ┗ MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/
oHeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské 
okéﾐko - 
předsta┗eﾐí  
ﾐo┗ýIh kﾐih ┗e 
čteﾐářskýIh 
klubech a 

čteﾐářskýIh 
koutIíIh ┗e 
školáIh.  
 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečk
ů ┗ MŠ 

Ná┗ště┗a 
místﾐí/ﾏěstské/oH
eIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
kﾐiho┗eﾐ a ﾐo┗ýIh 
knih na webech 

škol 
 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/o
HeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské okéﾐko 

 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/o
HeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské okéﾐko 

 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/o
HeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské okéﾐko 

 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/o
HeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 
 

Čteﾐářské okéﾐko 

 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 

 

Ná┗ště┗a 
ﾏístﾐí/ﾏěstské/o
HeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

PropagaIe akIí 
knihoven a 

ﾐo┗ýIh kﾐih ﾐa 
┘eHeIh škol 

 

Čteﾐářské okéﾐko 

 

Čteﾐí 
HaHiček/dědečků 
v MŠ 
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3.4. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

3.4.1 Realizované projekty – šablony k inkluzivnímu vzdělávání 
K toﾏuto opatřeﾐí se realizuje ﾐeHo Hude realizo┗at ヱ3 projektů ┗ýz┗┞ _16_0 22. Z toho na doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je zaﾏěřeﾐo 
pět projektů.  Na ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi sedﾏ projektů. Na ┗zájeﾏﾐou spolupráIi pedagogů )Š Inkluze jeden projekt. 

ŠaHloﾐ┞ se realizují ┗ letech 2017 – 2019. 

 

Tabulka 9 Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

60157941 II/3.3 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

136 368,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003724 )ákladﾐí škola a ﾏateřská 
škola Ostřetíﾐ, okres ParduHiIe 

70150729 II/3.3 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

8 523,-Kč 

 

Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004337 )ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

48160881 II/3.3 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

8 523,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.8 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi - ┗zdělá┗aIí akIe ┗ 
rozsahu 8 hodin 

9 520,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/3.3 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

409 104,-KČ Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.1e Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

209 312,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.9e Vzájeﾏﾐá spolupráIe pedagogů 
)Š_Iﾐkluze 

32 272,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/2.1e Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

135 040,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 
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Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/3.3 Doučo┗áﾐí žáků )Š ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

8 523,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/2.8 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkého sHoru )Š 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi - ┗zdělá┗aIí akIe ┗ 
rozsahu 8 hodin 

2 720,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/2.1e Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

6 752,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/2.3 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi - DVPP v rozsahu 32 

hodin 

13 504,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/2.5 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
zaﾏěřeﾐé ﾐa iﾐkluzi - DVPP v rozsahu 56 

hodin 

23 632,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

 

3.5. Kariérové poradenství v ZŠ 

3.5.1 Spolupráce se zaměstnavateli – cíl に.ね Strategického rámce 

Cíleﾏ akti┗it┞ škol je uspořádat e┝kurze žáků do fireﾏ a předsta┗eﾐí zaﾏěstﾐa┗atelů ┗e školáIh. Akti┗ita škol se záro┗eň ┗ztahuje k Iíli ヲ.ヴ StrategiIkého 
ráﾏIe „Škol┞ a zaﾏěstﾐavatelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a představeﾐí zaﾏěstﾐavatelů ﾐa školáIh ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ.   Škol┞, 
školská zařízeﾐí a orgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí spolupraIují a vzájeﾏﾐě se iﾐforﾏují o ﾐovýIh ﾏetodáIh v kariérovéﾏ poradeﾐství.“ 

)důvodﾐěﾐí: 

V současﾐé doHě e┝istuje ﾐa praIo┗ﾐíﾏ trhu ┗ýzﾐaﾏﾐá disproporIe ﾏezi požada┗k┞ zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa lidské zdroje a ﾐaHídkou praIo┗ﾐíIh sil s odpo┗ídajíIí 
k┗alifikaIí. Je ﾐutﾐé zlepšit iﾐforﾏo┗aﾐost žáků o profesíIh, o které ﾏají zaﾏěstﾐa┗atelé zájeﾏ a ┗e kterýIh je doHré praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí do HudouIﾐa. 
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Tabulka 10 Časový pláﾐ realizaIe aktivit┞ 2.4.1 

Aktivit┞ škol k Iíli ヲ.ヴ.ヱ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

E┝kurze do fireﾏ ┗ úzeﾏí SO ORP 
Holice   

 

Předsta┗eﾐí zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa 
školáIh - předsta┗eﾐí profesí doHře 
uplatﾐitelﾐýIh ﾐa regioﾐálﾐíﾏ trhu 
práIe  

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

Exkurze do firem  

 

Předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů 
ﾐa školáIh 

 

 Tabulka 11 Realizace aktivity 2.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )aﾏěstﾐa┗atelé 

 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh leteIh 
┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

ヵ )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 

 )droje škol 
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3.5.2 Spolupráce ZŠ a SŠ – cíl の.ぬ Strategického rámce 

Cíleﾏ je připra┗it žák┞ k odpo┗ědﾐé ┗olHě po┗oláﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ spolupráIe ﾏezi ﾐa┗azujíIíﾏi stupﾐi škol. Akti┗ita se záro┗eň vztahuje k Iíli ヵ.ン 
StrategiIkého ráﾏIe „SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a představeﾐí ﾐavazujíIíIh škol/oHorů ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ“. 

)důvodﾐěﾐí: 

ProstředﾐiIt┗íﾏ e┝kurzí ﾐa SŠ, předﾐášek zástupIů SŠ a besed se stážist┞ žáIi )Š získají žáIi koﾐkrétﾐí iﾐforﾏaIe o ﾏožﾐosteIh studia ﾐa SŠ. 

 

Tabulka 12 Časový pláﾐ realizaIe aktivit┞ ヵ.ン.ヱ 

Aktivity 5.3.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eří ﾐa jedﾐotli┗ýIh 
středﾐíIh školáIh ┗četﾐě předsta┗eﾐí 
uplatﾐěﾐí aHsol┗eﾐtů SŠ u 
zaﾏěstﾐa┗atelů, případﾐě ﾐa ┗┞sokýIh 
školáIh ┗ Hradecko-parduHiIké 
aglomeraci. 

 

E┝kurze žáků )Š do ﾐa┗azujíIíIh SŠ. 
 

Předﾐášk┞ zástupIů SŠ ﾐa )Š o 
možﾐosteIh studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh uplatﾐěﾐí po aHsolutoriu 
SŠ.                                                                                                                          
 

Besed┞ stážistů středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh základﾐíIh o jejiIh stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů.                                                                                                              

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi dﾐů 

ote┗řeﾐýIh d┗eří 
ﾐa jedﾐotli┗ýIh 
středﾐíIh školáIh 
┗četﾐě 
předsta┗eﾐí 
uplatﾐěﾐí 
aHsol┗eﾐtů SŠ u 
zaﾏěstﾐa┗atelů, 
případﾐě ﾐa 
┗┞sokýIh školáIh 
v Hradecko-

parduHiIké 
aglomeraci.  

 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia na SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 

ote┗řeﾐýIh d┗eří. 

 E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 
ote┗řeﾐýIh d┗eří. 
 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 
uplatﾐěﾐí po 
aHsolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 

zaﾏěstﾐa┗atelů                                                                                                               

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 
ote┗řeﾐýIh d┗eří. 
 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 
uplatﾐěﾐí po 
absolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů                                                                                                               

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 
ote┗řeﾐýIh d┗eří. 
 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 
uplatﾐěﾐí po 
aHsolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů                                                                                   

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 
ote┗řeﾐýIh d┗eří. 
 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 
uplatﾐěﾐí po 
aHsolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů             

E┝kurze žáků )Š 
do ﾐa┗azujíIíIh SŠ 
v ráﾏIi Dﾐe 
ote┗řeﾐýIh d┗eří. 
 

Předﾐášk┞ 
zástupIů SŠ ﾐa )Š 
o ﾏožﾐosteIh 
studia ﾐa SŠ a o 
ﾏožﾐosteIh 
uplatﾐěﾐí po 
aHsolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů             
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uplatﾐěﾐí po 
aHsolutoriu SŠ. 
 

Besed┞ stážistů 
středﾐíIh škol ﾐa 
školáIh 
základﾐíIh o jejiIh 
stážíIh u 
zaﾏěstﾐa┗atelů                                                                                                               

 

Tabulka 13 Realizace aktivity 5.3.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé 
škol 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a HoliIe 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 G┞ﾏﾐáziuﾏ HoliIe 

 Středﾐí škola autoﾏoHilﾐí 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh leteIh 
┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

  

 

 

10 000,-Kč 

14 000,-Kč 

14 000,-Kč 

14 000,-Kč 

14 000,-Kč 

14 000,-Kč 

 

5 )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 )droje škol 
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3.6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

3.6.1 Realizované projekty - šablony k jazykovým kompetencím 

V této oHlasti se realizují d┗a projekt┞ ┗ýz┗┞ _ヱヶ_ヰ ヲヲ. 

 

Tabulka 14 Rozvoj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro aktivﾐí používáﾐí Iizího jaz┞ka 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

60157941 II/2.4c Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků )Š 
- DVPP ┗ rozsahu ヵヶ hodiﾐ_Cizí jaz┞k┞ 

23 632,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.12 CLIL ┗e ┗ýuIe ﾐa )Š 80 655,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

 

3.6.2 Výměnné zahraniční pobyty žáků - cíl に.の. Strategického rámce a aktivity škol 
Akti┗it┞ škol k realizaIi Iíle ヲ.ヵ StrategiIkého ráﾏIe „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků.“ sﾏěřují 
k průřezo┗ýﾏ a ┗olitelﾐýﾏ opatřeﾐíﾏ MAP – jaz┞ko┗é a současﾐě Hudou posilo┗áﾐ┞ digitálﾐí koﾏpeteﾐIe žáků. 

)důvodﾐěﾐí: 

Běheﾏ aﾐal┞tiIkýIh praIí ﾐa sta┗u ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe H┞la ideﾐtifiko┗áﾐa potřeHa zlepšit ﾐa ﾐěkterýIh školáIh k┗alitu jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 
K toﾏu přispěje spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a příﾏé koﾐtakt┞ žáků ze škol ﾐa úzeﾏí SO ORP Holice se žák┞ zahraﾐičﾐíIh škol. T┞to koﾐtakt┞ ﾏohou Hýt 
realizo┗áﾐ┞ jedﾐak prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů, jedﾐak oﾐ-liﾐe, číﾏž se záro┗eň přispěje k posíleﾐí digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí.   
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Tabulka 15 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 2.5.1 

Aktivita 2.5.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pořádáﾐí 
┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů 
žáků se školaﾏi 
v zahraﾐičí. 
 

Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 
škol se žák┞ 
základﾐíIh škol.  
V┞uží┗áﾐíﾏ oﾐ-line 

ﾐástrojů pro sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí posilo┗at 
záro┗eň digitálﾐí 
gramotnost.  

 

V┞užití 
┗ideokoﾐfereﾐIí a 
sk┞pe ho┗orů 
k posilo┗áﾐí 
koﾐtaktů se školaﾏi 
v zahraﾐičí. 

)realizo┗aﾐé 
┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
žáků. 
 

On-liﾐe sdíleﾐí 
zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh 
┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů 
žáků/studeﾐtů. 
 

 

 

 

 Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 
škol se žák┞ 
základﾐíIh škol. 
 

Videokonference a 

skype hovory mezi 

žák┞ škol ﾐa HoliIku 
a žák┞ zahraﾐičﾐíIh 
škol. 
 

 

Výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
žáků. 
 

)┗eřejﾐěﾐí iﾐforﾏaIí 
o zahraﾐičﾐíﾏ 
┗ýﾏěﾐﾐéﾏ poH┞tu 
ふ┗ideoreportáže, 
Iesto┗atelské 
deﾐík┞, čláﾐk┞ ﾐa 
blogu, FB skupina).  

 

Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 

škol se žák┞ 
základﾐíIh škol. 
 

Videokonference a 

skype hovory mezi 

žák┞ škol ﾐa Holicku 

a žák┞ zahraﾐičﾐíIh 
škol. 

Výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
žáků. 
 

)┗eřejﾐěﾐí iﾐforﾏaIí 
o zahraﾐičﾐíﾏ 
┗ýﾏěﾐﾐéﾏ poH┞tu 
ふ┗ideoreportáže, 
Iesto┗atelské 
deﾐík┞, čláﾐk┞ ﾐa 
blogu, FB skupina).  

 

Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 

škol se žák┞ 
základﾐíIh škol. 
 

Videokonference a 

skype hovory mezi 

žák┞ škol ﾐa HoliIku 
a žák┞ zahraﾐičﾐíIh 
škol. 

Výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
žáků. 
 

)┗eřejﾐěﾐí iﾐforﾏaIí 
o zahraﾐičﾐíﾏ 
┗ýﾏěﾐﾐéﾏ poH┞tu 
(videoreportáže, 
Iesto┗atelské 
deﾐík┞, čláﾐk┞ ﾐa 
blogu, FB skupina).  

 

Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 
škol se žák┞ 
základﾐíIh škol.  
 

Videokonference a 

skype hovory mezi 

žák┞ škol ﾐa Holicku 

a žák┞ zahraﾐičﾐíIh 
škol. 

Výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
žáků. 
 

)┗eřejﾐěﾐí iﾐforﾏaIí 
o zahraﾐičﾐíﾏ 
┗ýﾏěﾐﾐéﾏ poH┞tu 
ふ┗ideoreportáže, 
Iesto┗atelské 
deﾐík┞, čláﾐk┞ ﾐa 
blogu, FB skupina).  

 

Vzájeﾏﾐé oﾐ-line 

sdíleﾐí zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh poH┞tů 
studeﾐtů středﾐíIh 
škol se žák┞ 
základﾐíIh škol.  
 

Videokonference a 

skype hovory mezi 

žák┞ škol ﾐa HoliIku 
a žák┞ zahraﾐičﾐíIh 
škol. 
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Tabulka 16 Realizace aktivity 2.5.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 ZŠ Býšť 

 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh leteIh 
┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

- 

10 000,-Kč 

100 000,-Kč 

100 000,-Kč 

100 000,-Kč 

100 000,-Kč 

ヵ )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 OP VVV 

 Programy pro 

zahraﾐičﾐí poH┞t┞ 

 

3.6.3 Spolupráce se školami v zahraničí, výjezdy učitelů -  cíl ぬ.ね Strategického rámce 

K posíleﾐí jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků je ﾐutﾐé zaHezpečit z┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe učitelů v oHlasti jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí. K toﾏu po┗ede realizaIe Iíle ン.ヴ 
StrategiIkého ráﾏIe „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výjezd┞ učitelů a praIovﾐíků Dětského doﾏova HoliIe.“ 

)důvodﾐěﾐí:  

V jaz┞ko┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe H┞la zazﾐaﾏeﾐáﾐa potřeHa zk┗alitﾐit ┗ýuku, Iož sou┗isí s jaz┞ko┗ýﾏi do┗edﾐostﾏi učitelů, které se 
prohluHují jejiIh koﾐtakteﾏ s Iizojaz┞čﾐýﾏ prostředíﾏ. SpolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a účast ﾐa ┗ýjezdeIh ﾐa škol┞ ┗ zahraﾐičí uﾏožﾐí učitelůﾏ pra┝i 
v Iizojaz┞čﾐéﾏ prostředí. Je potřeHa posílit i jaz┞ko┗é koﾏpeteﾐIe praIo┗ﾐíků dětskýIh doﾏo┗ů, kteří pečují o děti a žák┞ ┗ DD a poﾏáhají jiﾏ z┗ládﾐout Iizí 
jazyky. 

Kroﾏě posíleﾐí jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí půjde také o ﾐačerpáﾐí iﾐspiraIe z řízeﾐí a pro┗ozu zahraﾐičﾐíIh škol a dětskýIh doﾏo┗ů.  
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Tabulka 17 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 3.4.1 

Aktivita 3.4.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

RealizaIe ┗ýjezdů učitelů ze )Š i MŠ a 

praIo┗ﾐíků Dětského doﾏo┗a do 
zahraﾐičﾐíIh škol a dětskýIh doﾏo┗ů. 
V případě MŠ i do jiﾐýIh krajů ČR.  

Realizo┗aﾐé 
┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 
učitelů )Š a MŠ a 

praIo┗ﾐíků 
Dětského doﾏo┗a 
Holice 

v zahraﾐičﾐíIh 

školáIh a 

dětskýIh 
domovech (MŠ i 
v jiﾐýIh krajíIh 
ČR). 

  RealizaIe ┗ýjezdů 
učitelů )Š i MŠ a 
praIo┗ﾐíků 
Dětského doﾏo┗a 
Holice do 

zahraﾐičﾐíIh škol 
a v případě MŠ i 
do jiﾐýIh krajů 

ČR.                                    
 

 

RealizaIe ┗ýjezdů 
učitelů )Š i MŠ a 
praIo┗ﾐíků 
Dětského doﾏo┗a 
Holice do 

zahraﾐičﾐíIh škol 
a v případě MŠ i 
do jiﾐýIh krajů 
ČR.                                    
 

RealizaIe ┗ýjezdů 
učitelů )Š i MŠ a 
praIo┗ﾐíků 
Dětského doﾏo┗a 
Holice do 

zahraﾐičﾐíIh škol 
a v případě MŠ i 
do jiﾐýIh krajů 
ČR.                                  
 

RealizaIe ┗ýjezdů 
učitelů )Š i MŠ a 
praIo┗ﾐíků 
Dětského doﾏo┗a 
Holice do 

zahraﾐičﾐíIh škol 
a v případě MŠ i 
do jiﾐýIh krajů 
ČR.                                    
 

 

Tabulka 18 Realizace aktivity 3.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

- 

- 

51 050,-Kč 

51 050,-Kč 

51 050,-Kč 

51 050,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
  

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 )droje zřizo┗atelů 

 Granty a dotace 

ze SR, KÚ 

 Nadačﾐí zdroje 
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 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 

3.7. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

3.7.1 Aktivita škol に.に.な k cíli に.に Strategického rámce 

Cíleﾏ akti┗it┞ škol je uspořádat ┗ roce ヲヰヱΒ pro žák┞ druhého stupﾐě každé úplﾐé škol┞ ふ┗ úzeﾏí je ヵ úplﾐýIh školぶ ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe Hesed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐí saﾏosprá┗┞ k posíleﾐí oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí žáků. Akti┗ita se záro┗eň ┗ztahuje k Iíli ヲ.ヲ StrategiIkého ráﾏIe „Do výuk┞ jsou zařazováﾐ┞ Hesed┞, 
e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí.“ 

)důvodﾐěﾐí:  

Příﾏý koﾐtakt se čleﾐ┞ ﾏístﾐí saﾏosprá┗┞ přispěje k předsta┗ě žáků, jak se proje┗uje zastupitelská deﾏokraIie ┗ praxi. 

 

Tabulka 19 Časový pláﾐ realizaIe aktivit┞ ヲ.ヲ.ヱ 

Aktivit┞ škol ヲ.ヲ.ヱ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Besed┞ se čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh saﾏosprá┗ Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 

saﾏosprá┗ 

Besed┞ se čleﾐ┞ 
ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ 
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Tabulka 20 Realizace aktivity 2.2.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť 

 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

 

10 000,-Kč 

10 000,-Kč 

10 000,-Kč 

10 000,-Kč 

10 000,-Kč 

10 000,-Kč 

 

ヵ )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 

 )droje škol a 
zřizo┗atelů 

 

3.7.2 Aktivita škol に.ぬ.な k cíli に.ぬ Strategického rámce 

Cíleﾏ akti┗it┞ škol je přispět k ﾐaplﾐěﾐí Iíle ヲ.ン StrategiIkého ráﾏIe „Ve školáIh je podporováﾐ oHčaﾐský aktivisﾏus u žáků včetﾐě zakládáﾐí školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů apod.“ tíﾏ, že čleﾐo┗é školﾐíIh parlaﾏeﾐtů Hudou ﾏít ﾏožﾐost se setkat se čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh zastupitelste┗ a sdílet s ﾐiﾏi jejiIh zkušeﾐosti. 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.3 se vztahuje aktivita 2.3.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Čleﾐo┗é školﾐíIh parlaﾏeﾐtů se potřeHují učit od zkušeﾐýIh čleﾐů ﾏístﾐíIh zastupitelste┗, jak se ┗edou jedﾐáﾐí ┗ zastupitelské deﾏokraIii a jak se dají 
realizo┗at růzﾐé záﾏěr┞. 
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Tabulka 21 Časový pláﾐ realizaIe aktivit Iíle ヲ.ン 

Aktivity k Iíli ヲ.ン Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Setkáﾐí čleﾐů školﾐíIh parlaﾏeﾐtů a 
ﾏístﾐíIh zastupitelste┗                             

Setkáﾐí čleﾐů 
školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů a 
čleﾐů ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev.             

  1 ┝ setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů se 
čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev. 

ヱ ┝ setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů se 
čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev. 

ヱ ┝ setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů se 
čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev. 

ヱ ┝ setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů se 
čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev. 

ヱ ┝ setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů se 
čleﾐ┞ ﾏístﾐíIh 
zastupitelstev. 

 

Tabulka 22 Realizace aktivity 2.3.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

- 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

  

 

 Projekt MAP 

2,IMAP 
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3.8. Aktivity škol – posílení personální podpory 

Kroﾏě ┗ýše u┗edeﾐýIh projektů ﾏateřské škol┞ realizují ﾐeHo podal┞ žádosti o podporu ﾐa ﾐásledujíIíIh ヶ projektů – šaHloﾐ┞ ﾐa podporu spolupráIe 
s rodiči, persoﾐálﾐí podporu a osoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj předškolﾐíIh pedagogů MŠ. ŠaHloﾐ┞ se Hudou realizo┗at ┗ letech 2017 – 2023. 

 

3.8.1 Různé další realizované projekty škol 
Tabulka 23 Růzﾐé další projekt┞ MŠ 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003201 Mateřská škola HoliIe, 
Holubova 39, okres Pardubice 

48159743 I/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora MŠ 542 810,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003724 )ákladﾐí škola a ﾏateřská 
škola Ostřetíﾐ, okres ParduHiIe 

70150729 I/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora MŠ 227 630,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003724 )ákladﾐí škola a ﾏateřská 
škola Ostřetíﾐ, okres ParduHiIe 

70150729 I/3.3 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí 
a spolupráIe s rodiči dětí ┗ MŠ 

22 056,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005912 Mateřská škola Býšť, okres 

Pardubice 

60157151 I/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora MŠ 297 670,-Kč Žádost o podporu 
splﾐila podﾏíﾐk┞ 
pro ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu o 
posk┞tﾐutí / 
pře┗odu podpor┞ 
ﾐeHo registračﾐího 
listu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007195 Mateřská škola Uhersko 71007547 I/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora MŠ 227 630,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007195 Mateřská škola Uhersko 71007547 I/2.2 OsoHﾐostﾐě soIiálﾐí roz┗oj předškolﾐíIh 
pedagogů MŠ ┗ rozsahu ヱヶ hodiﾐ 

6 752,-Kč Žádost o podporu 

zaregistro┗áﾐa 

 

)ákladﾐí škol┞ realizují ﾐeHo podal┞ žádosti o podporu ﾐa ﾐásledujíIíIh Α projektů – šaHloﾐ┞ ﾐa podporu spolupráIe s rodiči, persoﾐálﾐí podporu a 
taﾐdeﾏo┗ou ┗ýuku. ŠaHloﾐ┞ se Hudou realizo┗at ┗ letech 2017 – 2019. 
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Tabulka 24 Růzﾐé další projekt┞ )Š 

Registračﾐí číslo projektu Název suHjektu IČ Kód 
aktivity 

Název aktivit┞ Rozpočet Stav 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

60157941 II/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora )Š 420 240,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003723 )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

60157941 II/4.1 OdHorﾐě zaﾏěřeﾐá teﾏatiIká setká┗áﾐí 
a spolupráIe s rodiči žáků )Š 

22 056,-Kč Projekt ve f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003724 )ákladﾐí škola a ﾏateřská 
škola Ostřetíﾐ, okres ParduHiIe 

70150729 II/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora )Š 297 670,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004337 )ákladﾐí škola Eduarda 

Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

48160881 II/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora )Š 630 360,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004653 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres Pardubice 

48159778 II/2.11 Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka ﾐa )Š 23 340,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006881 )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

48159786 II/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora )Š 630 360,-Kč Žádost o podporu 
zaregistro┗áﾐa 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003853 )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, 
okres Pardubice 

70987106 II/1.1 Školﾐí asisteﾐt - persoﾐálﾐí podpora )Š 280 160,-Kč Projekt ┗e f┞ziIké 
realizaci 

 

3.9. Další aktivity škol ve vazbě na cíle Strategického rámce 

K realizaIi Opatřeﾐí MAP, resp. Iílů StrategiIkého ráﾏIe ﾏohou škol┞ přispí┗at i ﾐěkterýﾏi dalšíﾏi akti┗itaﾏi ﾏiﾏo projekt┞ – šaHloﾐ┞.  

 

3.9.1 Individuální přístup k dítěti/žáku - cíl に.な Strategického rámce 

RealizaIe Iíle ヲ.ヱ StrategiIkého ráﾏIe se prolíﾐá do opatřeﾐí MAP ke čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti, jaz┞ko┗éﾏu ┗zdělá┗áﾐí, 
digitálﾐí graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkéﾏu ┗zdělá┗áﾐí.“ 
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Cíl ヲ.ヱ „Ve školáIh je uplatňováﾐ iﾐdividuálﾐí přístup k dítěti/žáku ve vzděláváﾐí prostředﾐiItvíﾏ aplikaIe ﾐovýIh ﾏetod vzděláváﾐí, děleﾐí hodiﾐ výuk┞ a 
žáků do skupiﾐ a ﾐavýšeﾐíﾏ počtu praIovﾐíků ve vzděláváﾐí v oHlasteIh čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí 
graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí.“ 

)důvodﾐěﾐí:  

Iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ a žákůﾏ uﾏožﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí ┗┞užití poteﾐIiálu dětí a žáků. Při ┗┞sokýIh počteIh dětí a žáků ┗e třídáIh je ┗šak oHtížﾐé 
iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ zaHezpečit. Je ﾐutﾐé postupﾐě zaHezpečit ﾏeﾐší počet dětí a žáků ┗┞t┗ořeﾐíﾏ podﾏíﾐek pro děleﾐí hodiﾐ ┗ýuk┞ a ﾐa┗ýšeﾐíﾏ počtu 
pedagogů ふi zastupujíIíIh pedagogůぶ ┗četﾐě rodilýIh ﾏlu┗číIh. No┗é ﾏetod┞ pro iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ ┗ ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí Hude ﾏožﾐé studo┗at a uplatňo┗at po ote┗řeﾐí CeﾐtrálﾐíIh pol┞teIhﾐiIkýIh díleﾐ ┗ ParduHiIíIh, kde Hudou koﾐIeﾐtro┗áﾐ┞ ﾏoderﾐí poﾏůIk┞. 

 

Tabulka 25 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 2.1.1 

Aktivita 2.1.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

)aHezpečeﾐí persoﾐálﾐíIh kapaIit 
ふﾐa┗ýšeﾐí počtu pedagogůぶ, 
prostoro┗ýIh podﾏíﾐek ふučeHﾐ┞ pro 
děleﾐí ┗ýuk┞ぶ, tj. ┗┞t┗ořeﾐí podﾏíﾐek 

pro iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ a 
žákůﾏ ┗ oHlasteIh čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké ふpreぶgraﾏotﾐosti, IizíIh 
jaz┞ků, digitálﾐí graﾏotﾐosti a 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. 
 

V┞uží┗áﾐí prograﾏů CeﾐtrálﾐíIh 
pol┞teIhﾐiIkýIh díleﾐ ふCPD) 

v ParduHiIíIh a ┗ HradIi Králo┗é ﾐa 
podporu ┗ýuk┞ ﾏateﾏatiIké 
graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí. V┞uží┗áﾐí CPD i pro 
G┞ﾏﾐáziuﾏ HoliIe.  
 

Na┗ýšeﾐí počtu 
pedagogů, 
zajištěﾐí prostor 
pro děleﾐí ┗ýuk┞.                              
 

V┞uží┗áﾐí 
prograﾏů 
CeﾐtrálﾐíIh 
pol┞teIhﾐiIkýIh 
díleﾐ 
v ParduHiIíIh a 
v HradIi Králo┗é 
pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí a 
matematickou 

(pre)gramotnost; 

Děti a žáIi 
aHsol┗ují 

   Individualizace 

┗ýuk┞ a děleﾐí 
tříd  - čteﾐářská a 
ﾏateﾏatiIká 
(pre)gramotnost, 

Iizí jaz┞k┞, 
digitálﾐí 
gramotnost, 

pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí.                                                                                        
 

Účast žáků ┗ 
progamech CPD 

ふděleﾐé tříd┞ pro 
pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí a 
matematickou 

(pre)gramotnost). 

Individualizace 

┗ýuk┞ a děleﾐí 
tříd - čteﾐářská a 
ﾏateﾏatiIká 
(pre)gramotnost, 

Iizí jaz┞k┞, 
digitálﾐí 
gramotnost, 

pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Účast dětí a žáků 
v programech 

CPD ふděleﾐé tříd┞ 
pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí a 
matematickou 

(pre)gramotnost) 

Individualizace 

┗ýuk┞ a děleﾐí 
tříd - čteﾐářská a 
ﾏateﾏatiIká 
(pre)gramotnost, 

Iizí jaz┞k┞, 
digitálﾐí 
gramotnost, 

polytechniIké 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Účast dětí a žáků 
v programech 

CPD ふděleﾐé tříd┞ 
pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí a 
matematickou 

(pre)gramotnost) 

Individualizace 

┗ýuk┞ a děleﾐí 
tříd - čteﾐářská a 
ﾏateﾏatiIká 
(pre)gramotnost, 

Iizí jaz┞k┞, 
digitálﾐí 
gramotnost, 

pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí.  
 

Účast dětí a žáků 
v programech 

CPD ふděleﾐé tříd┞ 
pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí a 
matematickou 

(pre)gramotnost) 
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Pro jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí jsou ┗┞uží┗áﾐi 
rodilí ﾏlu┗čí s dostatečﾐou k┗alifikaIí 
pro ┗ýuku. 
 

V┞uží┗áﾐí s┞stéﾏu sdíleﾐí ú┗azků 
zastupujíIíIh pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků pro )Š i MŠ ┗ úzeﾏí SO ORP 
HoliIe, aH┞ ﾐeH┞la ﾐarušeﾐa 
iﾐdi┗idualizaIe ┗ýuk┞ spojo┗áﾐíﾏ tříd. 

individualizovanou 

┗ýuku.  
 

V┞uží┗áﾐí s┞stéﾏu 
sdíleﾐýIh ú┗azků 
zastupujíIíIh 
pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků v SO 

ORP Holice.  

 

V┞uží┗áﾐí s┞stéﾏu 
sdíleﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh pro 
jaz┞ko┗ou ┗ýuku.                                                    

 

V┞uží┗áﾐí 
s┞stéﾏu sdíleﾐýIh 
pozic 

zastupujíIíIh 
pedagogů. 
 

 

V┞uží┗áﾐí 
s┞stéﾏu sdíleﾐýIh 
zastupujíIíIh 
pozic. 

 

V┞uží┗áﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh 
s dostatečﾐou 
k┗alifikaIí pro 
┗ýuku. 

 

V┞uží┗áﾐí 
s┞stéﾏu sdíleﾐýIh 
zastupujíIíIh 
pozic. 

 

V┞uží┗áﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh 
s dostatečﾐou 
k┗alifikaIí pro 
┗ýuku. 

 

V┞uží┗áﾐí 
s┞stéﾏu sdíleﾐýIh 
zastupujíIíIh 
pozic. 

 

V┞uží┗áﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh 
s dostatečﾐou 
k┗alifikaIí pro 
┗ýuku. 

 

Tabulka 26 Realizace aktivity 2.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 

zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

Akti┗it┞ škol ┗ jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

- 

- 

5 324 000,- Kč 

6 438 344,-Kč 

6 438 344,-Kč 

6 438 344,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Prostředk┞ 
z regioﾐálﾐího 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 
(SR) 
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 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 

3.9.2 Vzdělávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání – cíl ぬ.な Strategického rámce a aktivity škol 
Akti┗ita škol ン.ヱ.ヱ „Vzdělá┗áﾐí pedagogů a praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí“ Hude zaﾏěřeﾐa ﾐa plﾐěﾐí Iíle ン.ヱ StrategiIkého ráﾏIe „Pedagogové a praIovﾐíIi ve 
vzděláváﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏovéﾏ získávají ﾐové zﾐalosti a dovedﾐosti na kurzech DV v oHlasti společﾐého vzděláváﾐí ふpoužíváﾐí ﾐovýIh 
poﾏůIek a aplikaIe ﾐovýIh vzdělávaIíIh ﾏetod při práIi s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏiぶ, v rozvoji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-

graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a žáků, ve v┞tvářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě, v oHlasti pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí, v rozvoji 

koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro aktivﾐí používáﾐí Iizího jaz┞ka, v používáﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh v┞užití ve výuIe růzﾐýIh 
předﾏětů, ve forﾏováﾐí iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, v oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, v ﾐovýIh ﾏetodáIh kariérového poradeﾐství.“ 

)důvodﾐěﾐí:  

K┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí zaHezpečí pouze ┗zdělaﾐí pedagogo┗é, kteří si ﾐeustále s┗é zﾐalosti prohluHují a z┗┞šují.  

 

Tabulka 27 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 3.1.1 

Aktivity k Iíli ン.ヱ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

)praIo┗áﾐí a realizaIe pláﾐu 
┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ, )Š a orgaﾐizaIíIh 
NZVz v oHlasteIh: společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí, ┗ roz┗oji čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké ふpreぶgraﾏotﾐosti ふ┗četﾐě 
fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐostiぶ dětí a žáků, ┗e 
┗┞t┗ářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podnikavosti, 

iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě, ┗ oblasti 

pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, ┗ rozvoji 

Pláﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
v orgaﾐizaIíIh. 
                                       

Realizovaﾐá 
školeﾐí. 
                                   

Projekty na 

┗zdělá┗áﾐí a ﾐa 
┗┞Hudo┗áﾐí 

 Pláﾐ ┗zdělá┗áﾐí 
do r. 2023 dle 

jedﾐotli┗ýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 

ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. 
                                       

)praIo┗áﾐí 

Realizace 

┗zdělá┗áﾐí dle 
jednotlivýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.   
 

V┞t┗ářeﾐí 

Realizace 

┗zdělá┗áﾐí dle 
jedﾐotli┗ýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.   
 

V┞t┗ářeﾐí 

Realizace 

┗zdělá┗áﾐí dle 
jedﾐotli┗ýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.   
 

V┞t┗ářeﾐí 

Realizace 

┗zdělá┗áﾐí dle 
jedﾐotli┗ýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.   
 

V┞t┗ářeﾐí 
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koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí 
použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, ┗ použí┗áﾐí 
ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a digitálﾐíIh 
teIhﾐologií a jejiIh ┗┞užití ┗e ┗ýuIe 
růzﾐýIh předﾏětů, ┗e forﾏo┗áﾐí 
iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, ┗ oHčaﾐskýIh 
a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, ┗ ﾐo┗ýIh 
ﾏetodáIh kariéro┗ého poradeﾐst┗í. 
V┞tipo┗áﾐí účastﾐíků, téﾏat, ┗┞t┗ořeﾐí 
časo┗ého harﾏoﾐograﾏu, zajištěﾐí 
zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí.  
 

G┞ﾏﾐáziuﾏ HoliIe uﾏožﾐí sdíleﾐí 
zkušeﾐostí s ┗ýukou rodilé ﾏlu┗čí i pro 
učitele základﾐíIh škol. 

ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
┗zdělá┗áﾐí ふjako 
jsou ﾐapř. 
dílﾐičk┞, 
čteﾐářské koutk┞ 
apod.) s ┗┞užitíﾏ 
šaHloﾐ OP VVV.                           

projektů s 
┗┞užitíﾏ šaHloﾐ 
OP VVV 

 

RealizaIe školeﾐí. 
 

Realizace 

┗zdělá┗áﾐí dle 
jedﾐotli┗ýIh škol 
a orgaﾐizaIí 
zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.   
 

V┞t┗ářeﾐí 
ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
aplikaIi pozﾐatků 
ze seﾏiﾐářů ふHlíže 
priority 6. a 7.)              

 

)praIo┗áﾐí 
projektů s 
┗┞užitíﾏ šaHloﾐ 
OP VVV                           

ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
aplikaIi pozﾐatků 
ze seﾏiﾐářů ふHlíže 
priority 6. a 7.) 

 

)praIo┗áﾐí 
projektů 
z růzﾐýIh 
dotačﾐíIh titulů.                                       

ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
aplikaIi pozﾐatků 
ze seﾏiﾐářů ふHlíže 
priority 6. a 7.) 

 

)praIo┗áﾐí 
projektů 
z růzﾐýIh 
dotačﾐíIh titulů.                                    

ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
aplikaIi pozﾐatků 
ze seﾏiﾐářů ふHlíže 
priority 6. a 7.) 

 

)praIo┗áﾐí 
projektů 
z růzﾐýIh 
dotačﾐíIh titulů.                 

ﾏateriálﾐíIh 
podﾏíﾐek pro 
aplikaIi pozﾐatků 
ze seﾏiﾐářů ふHlíže 
priority 6. a 7.) 

 

)praIo┗áﾐí 
projektů 
z růzﾐýIh 
dotačﾐíIh titulů.                                       
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Tabulka 28 Realizace aktivity 3.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol  )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 )UŠ HoliIe 

 DDM Holice 

 RC Holoubek 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

- 

221 000,-Kč 

221 000,-Kč 

221 000,-Kč 

221 000,-Kč 

221 000,-Kč 

 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 )droje zřizo┗atelů 

 Granty a dotace 

ze SR, KÚ 

 Nadačﾐí zdroje 

 

Odhado┗aﾐý rozpočet ﾐa akti┗it┞ škol u strategiIkého Iíle ン.ヱ „další ┗zdělá┗áﾐí pedagogů a praIo┗ﾐíků ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí“ nezahrnuje 

┗zdělá┗áﾐí orgaﾐizo┗aﾐé ze straﾐ┞ MAS, týká se pouze škol. 
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3.9.3 Spolupráce malotřídních a úplných škol – cíl ね.な Strategického rámce 

Tato akti┗ita ﾐaplňuje Iíl ヴ.ヱ StrategiIkého ráﾏIe „ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐavzájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐavazujíIí ヲ. stupeň )Šぶ pro sladěﾐí 
ﾐároků ﾐavazujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š.“ 

)důvodﾐěﾐí: 

Vzájeﾏﾐá hluHší spolupráIe ﾏezi ﾏalotřídﾐíﾏi )Š a ﾐa ﾐě ﾐa┗azujíIíﾏi )Š úplﾐýﾏi ﾐeﾐí pra┗idleﾏ ﾐa ┗šeIh školáIh, přestože H┞ ﾏohla přispět jedﾐak ke 
zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞ ﾐa školáIh ﾏalotřídﾐíIh a jedﾐak H┞ ﾏohla usﾐadﾐit přeIhod a adaptaIi žáků z ﾏalotřídﾐíIh )Š ﾐa ┗ýuku ﾐa )Š úplﾐýIh. 

 

 Tabulka 29 Časový pláﾐ realizace aktivit 4.1.1 

Aktivita 4.1.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Iﾐforﾏačﾐí sIhůzk┞ ﾏezi školaﾏi – 

posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ z úplﾐýIh )Š 
ﾏalotřídﾐíﾏ )Š k připra┗eﾐosti žáků z 
ﾏalotřídek ﾐa ┗ýuku ﾐa ヲ. stupﾐi )Š.  
 

V┞užití pozﾐatků ze zpětﾐé ┗azby ve 

┗ýuIe ﾐa ﾏalotřídﾐíIh školáIh.                       

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞, 
spolupráIe - 
posk┞to┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞ 
ﾏezi školaﾏi.                                      

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
malotřídﾐíIh )Š. 
 

 

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
ﾏalotřídﾐíIh )Š.  
 

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
ﾏalotřídﾐíIh )Š.  
 

Inforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
ﾏalotřídﾐíIh )Š.  
 

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
ﾏalotřídﾐíIh )Š.  
 

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ úplﾐýIh a 
ﾏalotřídﾐíIh )Š.  
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Tabulka 30 Realizace aktivity 4.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizace Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

Ředitelé škol   )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 

 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

8 000,-Kč 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

 )droje škol 

 

4. Aktivity spolupráce 
Akti┗it┞ spolupráIe ┗ akčﾐíﾏ pláﾐu 2018 – 2023 ┗┞Iházejí  z dlouhodoHého StrategiIkého ráﾏIe pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe do r. 2023 a 

H┞l┞ projedﾐáﾐ┞ ﾐa praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh koordiﾐo┗aﾐýIh MAS HoliIko, o.p.s.. Koordinaci a monitoring aktivit spolupráIe Hude zaHezpečo┗at MAS HoliIko, 
o.p.s. RealizaIe akti┗it spolupráIe je ┗šak podﾏíﾐěﾐa zajištěﾐíﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ projektu MAP ヲ a IMAP. Akti┗it┞, které jsou založeﾐ┞ ﾐa příﾏé 
spolupráIi škol, jsou u┗edeﾐ┞ ┗ akti┗itáIh škol ┗ předIhozí kapitole.   

 

4.1. Priorita č. な Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora udržení žáků ohrožených školním neúspěchem 

4.1.1 Cíl な.な Strategického rámce  
Cíl ヱ.ヱ „Škol┞ a orgaﾐizaIe zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí v┞užívají a zapojují do vzděláváﾐí dle své potřeH┞: tluﾏočﾐík┞, dětské ps┞Iholog┞, 
asisteﾐt┞ pedagoga pro děti a žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi, logoped┞ a logopediIké asisteﾐt┞, speIiálﾐí pedagog┞, soIiálﾐí pedagog┞, 
školﾐí ps┞Iholog┞ a Ihův┞.“ 
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K zaHezpečeﾐí Iíle ヱ.ヱ se ┗ztahují akti┗it┞ ヱ.ヱ.ヱ a 1.1.2. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Aktivita 1.1.1:  Jedﾐotli┗é ﾏateřské a základﾐí škol┞ ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe ﾐarážejí ﾐa to, že ﾐeﾏají dostatečﾐý počet odHorﾐíků z podpůrﾐýIh profesí, kteří 
jsou potřeHa pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. Škol┞ ﾐarážejí ﾐa to, že ヱヰヰ% zapojeﾐí odHorﾐíka ﾐa jedﾐé škole je příliš ﾐákladﾐé a ﾐeefekti┗ﾐí a že ﾐaopak dílčí 
ú┗azek ﾐa jedﾐé škole je pro odHorﾐíka v ﾐěkterýIh profesíIh příliš ﾐízký a ﾐezajíﾏa┗ý. Společﾐý s┞stéﾏ Hude ﾏít ┗ýhodu efekti┗ﾐího ┗┞uží┗áﾐí os┗ědčeﾐýIh 
odHorﾐíků až do ┗ýše ヱヰヰ% praIo┗ﾐího ú┗azku ﾐěkterýIh odHorﾐíků ┗ ráﾏIi jedﾐoho úzeﾏí.  

Aktivita 1.1.2: Nástup odHorﾐíků z odHorﾐýIh podpůrﾐýIh profesí do škol Hude ┗┞žado┗at, aH┞ pedagogo┗é H┞li připra┗eﾐi ﾐa koﾏuﾐikaIi s odHorﾐík┞ 
z podpůrﾐýIh profesí a ﾐa spolupráIi s ﾐiﾏi ┗e ┗zdělá┗áﾐí. V toﾏto způsoHu práIe a koﾏuﾐikaIe dosud ﾐeH┞li pedagogo┗é a ┗edeﾐí škol proškolo┗áﾐi. Ve 
┗zdělá┗aIí pra┝i koﾏuﾐikaIe ﾏezi ﾐiﾏi a odHorﾐík┞ z podpůrﾐýIh profesí ﾐaráží ﾐa ﾐezﾐalost způsoHu ┗zájeﾏﾐé komunikace, proto ﾐa odHorﾐýIh 

workshopech získají zﾐalosti a do┗edﾐosti k toﾏuto způsoHu práIe a koﾏuﾐikaIe. 

 

Tabulka 31 Časový pláﾐ realizaIe aktivit ヱ.ヱ.1 a 1.1.2 

Aktivity 1.1.1 a 1.1.2 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Stanovení počtu a typu odHorﾐíků dle 
iﾐdi┗iduálﾐíIh potřeH škol a 
┗zdělá┗aIíIh orgaﾐizaIí.                                                                                                     
 

V┞t┗ořeﾐí dataHáze dostupﾐýIh 
odHorﾐíků s doHrýﾏi refereﾐIeﾏi ┗ 
úzeﾏí SO ORP HoliIe a okolﾐíIh 
regionech.  

 

V┞t┗ořeﾐí s┞stéﾏu ┗hodﾐýIh sdíleﾐýIh 
odHorﾐýIh poziI pro škol┞ a ┗zdělá┗aIí 
zařízeﾐí NVVz ve SO ORP Holice.                      

 

Vzdělá┗áﾐí – sezﾐáﾏeﾐí se s metodami 

spolupráIe pedagog – ﾐepedagogiIký 

S┞stéﾏ sdíleﾐýIh 
poziI podpůrﾐýIh 
profesí pro škol┞ 
a ┗zdělá┗aIí 
organizace na 

úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

 

DataHáze 
odHorﾐíků.  
 

OdHorﾐé 
workshopy ke 

komunikaci 

pedagog – 

V┞tipo┗áﾐí 
odHorﾐíků a 
zpraIo┗áﾐí jejich 

dataHáze.  

 

)ahájeﾐí t┗orH┞ 
s┞stéﾏu sdíleﾐýIh 
podpůrﾐýIh 
profesí pro SO 
ORP HoliIe ┗č. 

středﾐíIh škol ﾐa 
úzeﾏí SO ORP 
Holice. (aktivita 

1.1.1) 

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků, 
rozšířeﾐí počtu 
spolupraIujíIíIh 
odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh 
profesí dle potřeH 
škol a ┗e 
┗zdělá┗aIíIh 
orgaﾐizaIí N)┗z 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků, 
rozšířeﾐí počtu 
spolupraIujíIíIh 
odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh 
profesí dle potřeH 
škol a ┗e 
┗zdělá┗aIíIh 
orgaﾐizaIí N)┗z 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků, 
rozšířeﾐí počtu 
spolupraIujíIíIh 
odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh 
profesí dle potřeH 
škol a ┗e 
┗zdělá┗aIíIh 
orgaﾐizaIí N)┗z 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků, 
rozšířeﾐí počtu 
spolupraIujíIíIh 
odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh 
profesí dle potřeH 
škol a ┗e 
┗zdělá┗aIíIh 
orgaﾐizaIí N)┗z 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků, 
rozšířeﾐí počtu 
spolupraIujíIíIh 
odHorﾐíků 
z podpůrﾐýIh 
profesí dle potřeH 
škol a ┗e 
┗zdělá┗aIíIh 
orgaﾐizaIí N)┗z 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 
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praIo┗ﾐík ふresp. podpůrﾐé profeseぶ.  
 

Nasta┗eﾐí s┞stéﾏu a posíleﾐí počtu 
odHorﾐíků ┗ podpůrﾐýIh profesíIh i ﾐa 
SŠ ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe ふaž ﾐa 
profesi logopeda).   

praIo┗ﾐík 
podpůrﾐé 
profese. 

Vzdělá┗áﾐí 
pedagogů a 
┗edeﾐí škol 
v problematice 

spolupráIe 
s podpůrﾐýﾏi 
profesemi 

(aktivita 1.1.2).  

 

Tabulka 32 Realizace aktivity 1.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 

 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

210 000,-Kč 

40 212,-Kč 

40 212,-Kč 

40 212,-Kč 

40 212,-Kč 

40 212,-Kč 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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Tabulka 33 Realizace aktivity 1.1.2 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká Holice, 

 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

Uspořádáﾐí d┗ou 
odHorﾐýIh ┘orkshopů 

v roce 2018. 

V ostatﾐíIh leteIh akti┗ita 

1.1.2 ﾐeproHíhá. 
 

17 000,-Kč 

v roce 2018 

 

V ostatﾐíIh 
letech 0,-Kč 

 

 

 

 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Projekt MAP 

2,IMAP 

 

 

4.1.2 Cíl な.に Strategického rámce 

Cíl ヱ.ヲ „Pedagogové a praIovﾐíIi v orgaﾐizaIíIh zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí ovládají ﾏetod┞ práIe s dětﾏi a žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi 
potřeHaﾏi a uplatňují je ve své práIi.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle ヱ.2 se vztahuje aktivita 1.2.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 



  Akčﾐí pláﾐ pro oHdoHí ヲヰヱΒ - 2023 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 
 

43 
 

)důvodﾐěﾐí: 

Běheﾏ aﾐalýz┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe H┞lo zjištěﾐo, že se pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi )NVz  potřeHují zdokoﾐalit ┗ ﾏetodáIh práIe s dětﾏi a žák┞ se 
SVP. Některé škol┞ si prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it škol zajišťují ┗lastﾐí projekt┞ – šaHloﾐ┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí s┗ýIh pedagogů k iﾐkluzi. Nejsou ┗šak pokr┞t┞ ┗šeIhﾐ┞ 
škol┞ a před zahájeﾐíﾏ dalšíIh projektů je ┗hodﾐé sdílet zkušeﾐosti a znalosti v úzeﾏí. Jako ┗hodﾐý ﾏeIhaﾐisﾏus se ﾐa počátku je┗í uspořádáﾐí kulatého 
stolu, kde Hude prodiskuto┗áﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐí staﾐdard zﾐalostí a do┗edﾐostí pro práIi s dětﾏi se SVP. Ke z┗ýšeﾐí zﾐalostí pedagogů a praIo┗ﾐíků )NVz je potřeHa 
stále se ┗zdělá┗at, ﾐo┗é pozﾐatk┞ apliko┗at ┗ pra┝i a zkušeﾐosti z pra┝e sdílet. To přispěje k Hudo┗áﾐí zﾐalostí ┗ regionu. 

 

Tabulka 34 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 1.2.1 

Aktivita 1.2.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kulatý stůl ke staﾐo┗eﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐího 
staﾐdardu zﾐalostí a do┗edﾐostí, které 
jsou potřeHa pro práIi s dětﾏi a žák┞ 
se SVP.  

 

V┞tipo┗áﾐí k┗alitﾐíIh ┗zděla┗atelů a 
vzdělá┗áﾐí ┗ ﾏetodáIh práIe s dětﾏi a 
žák┞ se SVP – zejﾏéﾐa seﾏiﾐáře 
zaﾏěřeﾐé ﾐa koﾐkrétﾐí forﾏ┞ práIe 
s dětﾏi a žák┞ se SVP, ﾐa ﾏožﾐosti 
pedagogiIké diagﾐostik┞ a ﾐa proje┗┞ 
poruIh Iho┗áﾐí. Vzdělá┗áﾐí také ke 
zdra┗otﾐíﾏ aspektůﾏ ┗ iﾐkluzi┗ﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ふpr┗ﾐí poﾏoI při 
zdra┗otﾐíIh proHléﾏeIh dětí a žáků se 
SVP).                                                                      

 

)a┗áděﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod práIe s dětﾏi 
a žák┞ se SVP.                                                                     
 

Předá┗áﾐí si zkušeﾐostí s ﾐo┗ýﾏi 

Kulatý stůl 
k iﾐkluzi┗ﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí a ﾏiﾐ. 
standardu 

znalostí a 
do┗edﾐostí 
ﾏetod práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 
SVP. 

 

)aﾏěstﾐaﾐIi 
┗zdělaﾐí ┗ ﾐo┗ýIh 
forﾏáIh práIe s 
dětﾏi se SVP a 
aplikujíIí t┞to 
metody ve 

školáIh a 
v orgaﾐizaIíIh. 

Kulatý stůl k min. 

standardu 

zﾐalostí a 
do┗edﾐostí 
potřeHﾐýIh pro 
práIi s dětﾏi se 
SVP. 

Vzdělá┗áﾐí se 
v ﾏetodáIh práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 
SVP – 

pedagogiIká 
diagnostika.  

AplikaIe ﾐo┗ýIh 
pozﾐatků ┗ praxi. 

ヱ┝ ročﾐě 
předá┗áﾐí si 
zkušeﾐostí na 

praIo┗ﾐí sIhůzIe.  

V┞uží┗áﾐí 
poradeﾐst┗í a 
spolupráIe se 
speIiálﾐíﾏ 

Vzdělá┗áﾐí se 
v ﾏetodáIh práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 
SVP – poruchy 

Iho┗áﾐí.  

AplikaIe ﾐo┗ýIh 
pozﾐatků ┗ praxi. 

 ヱ┝ ročﾐě 
předá┗áﾐí si 
zkušeﾐostí ﾐa 
praIo┗ﾐí sIhůzIe. 

V┞uží┗áﾐí 
poradeﾐst┗í a 
spolupráIe se 
speIiálﾐíﾏ 
pedagogem 

Vzdělá┗áﾐí se 
v ﾏetodáIh práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 

SVP – zdra┗otﾐí 
aspekty 

v iﾐkluzi┗ﾐíﾏ 
┗zdělá┗áﾐí.  

AplikaIe ﾐo┗ýIh 
pozﾐatků ┗ praxi. 

ヱ┝ ročﾐě 
předá┗áﾐí si 
zkušeﾐostí ﾐa 
praIo┗ﾐí sIhůzIe. 

V┞uží┗áﾐí 
poradeﾐst┗í a 
spolupráIe se 

Vzdělá┗áﾐí se 
v ﾏetodáIh práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 
SVP – ﾐo┗é 
koﾐkrétﾐí forﾏ┞ 
práIe s dětﾏi se 
SVP.  

AplikaIe ﾐo┗ýIh 
pozﾐatků ┗ praxi.  

ヱ┝ ročﾐě 
předá┗áﾐí si 
zkušeﾐostí ﾐa 
praIo┗ﾐí sIhůzIe. 

V┞uží┗áﾐí 
poradeﾐst┗í a 
spolupráIe se 

Vzdělá┗áﾐí se 
v ﾏetodáIh práIe 
s dětﾏi a žák┞ se 
SVP – aktuálﾐí 
problematika 

┗zdělá┗áﾐí dětí se 
SVP.  

AplikaIe ﾐo┗ýIh 
pozﾐatků ┗ praxi. 

1x ročﾐě 
předá┗áﾐí si 
zkušeﾐostí ﾐa 
praIo┗ﾐí sIhůzIe. 

V┞uží┗áﾐí 
poradeﾐst┗í a 
spolupráIe se 
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ﾏetodaﾏi práIe s dětﾏi a žák┞ se SVP. 
 

V┞uží┗áﾐí poradeﾐst┗í a spolupráIe se 
speIiálﾐíﾏ pedagogeﾏ příﾏo ┗e 
školáIh.                                                                 

pedagogem 

příﾏo ┗e školáIh.                                                                         
příﾏo ┗e školáIh.                                                                         speIiálﾐíﾏ 

pedagogem 

příﾏo ┗e školáIh.                                       

speIiálﾐíﾏ 
pedagogem 

příﾏo ┗e školáIh.                                                                         

speIiálﾐíﾏ 
pedagogem 

příﾏo ┗e školáIh.                                                                         

 

Tabulka 35 Realizace aktivity 1.2.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHlinka 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

14 500,- Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

18 000,-Kč 

 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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4.2. Priorita č. に Podpora různorodosti a zkvalitňování vzdělávání 

4.2.1 Cíl に.な Strategického rámce 

Cíl ヲ.ヱ „Ve školáIh je uplatňováﾐ iﾐdividuálﾐí přístup k dítěti/žáku ve vzděláváﾐí prostředﾐiItvíﾏ aplikaIe ﾐovýIh ﾏetod vzděláváﾐí, děleﾐí hodiﾐ výuk┞ a 

žáků do skupiﾐ a ﾐavýšeﾐíﾏ počtu praIovﾐíků ve vzděláváﾐí v oHlasteIh čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí 
graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.1 se vztahuje aktivita 2.1.1. Vazba na opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

V roIe ヲヰヱΒ Hude ﾏožﾐo ┗┞užít pro iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí e┝isteﾐIe Ceﾐtra kolegiálﾐí podpor┞ ﾐa )Š J. Ressla 
v ParduHiIíIh, které roz┗íjí podporu pedagogů ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí (fyzika, chemie, biologie). Aktivity centra jsou pro pedagogy z ostatﾐíIh 
škol fiﾐaﾐčﾐě ﾐeﾐáročﾐé a doHře dopra┗ﾐě dostupﾐé. Společﾐá účast pedagogů z růzﾐýIh škol uﾏožﾐí přirozeﾐý ﾐet┘orkiﾐg a sdíleﾐí zﾐalostí a zkušeﾐostí. 
V dalšíIh leteIh Hude ﾐezH┞tﾐé doplﾐit ┗zdělá┗áﾐí pedagogů ┗ iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ i pro ostatﾐí oHlasti.  

V persoﾐálﾐí oHlasti Hude ﾐutﾐé do HudouIﾐa posílit počt┞ pedagogů pro iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ a k toﾏu ┗┞uží┗at ┗šeIhﾐ┞ dostupﾐé lidské zdroje. Toﾏu 
ﾐapoﾏůže ┗┞uží┗áﾐí s┞stéﾏu sdíleﾐýIh ú┗azků zastupujíIíIh pedagogů pro )Š a MŠ ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe, Iož zaHráﾐí koﾏplikaIíﾏ a spojo┗áﾐí tříd 
v případě ﾐepřítoﾏﾐosti kﾏeﾐo┗ého pedagoga ┗e škole a ┗ důsledku toho ﾐepřízﾐi┗ýﾏ dopadůﾏ ﾐa iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞. Fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ sice bude 

v HudouIﾐu fiﾐaﾐIo┗áﾐ ze straﾐ┞ škol, ale jelikož půjde o společﾐý s┞stéﾏ ﾐa úzeﾏí, je ﾐa počátku ﾐezH┞tﾐá koordiﾐaIe a zpraIo┗áﾐí dataHáze zastupujíIíIh 
pedagogů ze strany MAS Holicko, o.p.s.. )k┗alitﾐěﾐí jaz┞ko┗é ┗ýuk┞ ┗ děleﾐýIh skupiﾐáIh ﾐapoﾏůže zapojeﾐí rodilýIh ﾏlu┗číIh do ┗ýuk┞.   
 

Tabulka 36 Časový pláﾐ realizaIe aktivit Iíle 2.1 

Aktivity k Iíli ヲ.ヱ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ZaHezpečeﾐí dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogů v ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 
iﾐdi┗idualizaIe ┗ýuky – spolupráIe 
s Ceﾐtreﾏ kolegiálﾐí podpor┞ ふf┞zika, 
chemie, biologie). 

 

Vzdělá┗aIí seﾏiﾐáře k individualizaci 

┗ýuk┞ v ostatﾐíIh oHlasteIh dle 

Vzdělaﾐí učitelé 
v ﾐo┗ýIh 
ﾏetodáIh 
individualizace 

┗ýuk┞. 
 

Děti a žáIi 
aHsol┗ují 

)apočetí t┗orH┞ 
dataHáze 
zastupujíIíIh 
pedagogiIkýIh 

praIo┗ﾐíků ┗ SO 

ORP Holice.    

 

SpolupráIe 

Vzdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře k 
individualizaci 

┗zdělá┗áﾐí a 
┗ýuk┞ (1 x MŠ, 1 x 

)Šぶ. 
 

Tvorba dataHáze 

Přípra┗a ﾐa 
zapojeﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh do 
┗ýuk┞. 

   



  Akčﾐí pláﾐ pro oHdoHí ヲヰヱΒ - 2023 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 
 

46 
 

aktuálﾐíIh potřeH. 

 

Tvorba dataHáze zastupujíIíIh 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků pro )Š i MŠ 
v úzeﾏí SO ORP HoliIe. 
 

Přípra┗a ﾐa zapojeﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh s dostatečﾐou k┗alifikaIí pro 
individualizovanou ┗ýuku. 

individualizovanou 

┗ýuku.  
 

V┞t┗ořeﾐá 
dataHáze 

zastupujíIíIh 
pedagogiIkýIh 
praco┗ﾐíků ┗ SO 

ORP Holice.   

 

)apojeﾐí rodilýIh 
ﾏlu┗číIh do 
jaz┞ko┗é ┗ýuk┞.             

s pedagogy 

z Ceﾐtra kolegiálﾐí 
podpory (fyzika, 

chemie, biologie).         

sdíleﾐýIh pozic 

zastupujíIíIh 

pedagogů. 
 

Přípra┗a zapojeﾐí 
rodilýIh ﾏlu┗číIh 

do ┗ýuky. 

 

Tabulka 37 Realizace aktivity 2.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

Celkem: 

 

50 000,-Kč 

150 000,-Kč 

75 000,-Kč 

- 

- 

- 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐých 

základﾐíIh škol 
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Projekt MAP 2, 

IMAP a projekt 

Ceﾐtra kolegiálﾐí 
podpory – OP 

VVV 

 Prostředk┞ 
z regioﾐálﾐího 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 
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 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 

4.2.2 Cíl に.に Strategického rámce 

Cíl ヲ.ヲ „Do výuk┞ jsou zařazováﾐ┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.2 vztahuje aktivita 2.2.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Ke zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞ oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí přispěje iﾐspirati┗ﾐí sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e ostatﾐíIh čleﾐů platforﾏ┞ pro ┗zdělá┗áﾐí. E┝kurze 
do ┗ýzﾐaﾏﾐýIh iﾐstituIí parlaﾏeﾐtﾐí deﾏokraIie a ﾐa paﾏátﾐá ﾏísta české historie oHohatí žák┞ a jejiIh učitele o příﾏý prožitek, který jiﾏ ┗ýuka ┗e škole 
ﾐeﾏůže posk┞tﾐout.  

 

Tabulka 38 Časový pláﾐ realizaIe aktivit ヲ.ヲ.1 

Aktivity 2.2.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sdíleﾐí Hest praItiIe čleﾐů platforﾏ┞ 
pro ┗zdělá┗áﾐí ふk ┗ýuIe oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIíぶ. 
 

Pořádáﾐí e┝kurzí ﾐa paﾏátﾐá ﾏísta 
české historie.  
 

Pořádáﾐí e┝kurzí do ┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
iﾐstituIí parlaﾏeﾐtﾐí deﾏokraIie. 

Sdíleﾐí Hest 
praItiIe čleﾐů 
platformy pro 

┗zdělá┗áﾐí ふk 
oHčaﾐskýﾏ 
koﾏpeteﾐIíﾏぶ 
 

Exkurze do 

┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
iﾐstituIí 
parlaﾏeﾐtﾐí 

 ヱ ┝ ročﾐě sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a best 

practice na 

sIhůzkáIh čleﾐů 
platformy ke 

┗zdělá┗áﾐí 
ふ┗┞užitelﾐé pro 
oHčaﾐské 
kompetence) – 

inspirace 

k Hesedáﾏ se 

ヱ ┝ ročﾐě sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a Hest 
practice na 

sIhůzkáIh čleﾐů 
platformy ke 

┗zdělá┗áﾐí 
ふ┗┞užitelﾐé pro 
oHčaﾐské 
kompetence) – 

inspirace 

k Hesedáﾏ se 

ヱ ┝ ročﾐě sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a Hest 
practice na 

sIhůzkáIh čleﾐů 
platformy ke 

┗zdělá┗áﾐí 
ふ┗┞užitelﾐé pro 
oHčaﾐské 
kompetence) – 

inspirace 

k Hesedáﾏ se 

ヱ ┝ ročﾐě sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a Hest 
practice na 

sIhůzkáIh čleﾐů 
platformy ke 

┗zdělá┗áﾐí 
ふ┗┞užitelﾐé pro 
oHčaﾐské 
kompetence) – 

inspirace 

k Hesedáﾏ se 

ヱ ┝ ročﾐě sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a Hest 
practice na 

sIhůzkáIh čleﾐů 
platformy ke 

┗zdělá┗áﾐí 
ふ┗┞užitelﾐé pro 
oHčaﾐské 
kompetence) – 

inspirace 

k Hesedáﾏ se 
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demokracie. 

 

Exkurze na 

paﾏátﾐá ﾏísta 
české historie. 

čleﾐ┞ NNO, DD, 

pro diskusﾐí 
hodiny – se 

seniory nebo 

s rodiči ﾐa MD 

ﾐeHo se zástupIi 
DD ふpéče o 
rodinu), 

projekto┗é dﾐ┞, 
newslettery, 

videa, FB skupiny 

atd.). 

 

1 exkurze do 

┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
iﾐstituIí 
parlaﾏeﾐtﾐí 
demokracie.  

čleﾐ┞ NNO, DD, 

pro diskusﾐí 
hodiny – se 

seniory nebo 

s rodiči ﾐa MD 

ﾐeHo se zástupIi 
DD ふpéče o 
rodinu), 

projekto┗é dﾐ┞, 
newslettery, 

videa, FB  skupiny 

atd.). 

 

1 exkurze na 

paﾏátﾐá ﾏísta 
české historie.  

čleﾐ┞ NNO, DD, 

pro diskusﾐí 
hodiny – se 

seniory nebo 

s rodiči ﾐa MD 

ﾐeHo se zástupIi 
DD ふpéče o 
rodinu), 

projekto┗é dﾐ┞, 
newslettery, 

videa, FB skupiny 

atd.). 

 

1 exkurze do 

┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
iﾐstituIí 
parlaﾏeﾐtﾐí 
demokracie. 

čleﾐ┞ NNO, DD, 

pro diskusﾐí 
hodiny – se 

seniory nebo 

s rodiči ﾐa MD 
ﾐeHo se zástupIi 
DD ふpéče o 
rodinu), 

projekto┗é dﾐ┞, 
newslettery, 

videa, FB skupiny 

atd.). 

 

1 exkurze na 

paﾏátﾐá ﾏísta 
české historie.  

čleﾐ┞ NNO, DD, 

pro diskusﾐí 
hodiny – se 

seniory nebo 

s rodiči ﾐa MD 
ﾐeHo se zástupIi 
DDふpéče o 
rodinu), 

projekto┗é dﾐ┞, 
newslettery, 

videa, FB skupiny 

atd.). 

 

1 exkurze do 

┗ýzﾐaﾏﾐýIh 
instituIí 
parlaﾏeﾐtﾐí 
demokracie. 

 

Tabulka 39 Realizace aktivity 2.2.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

- 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

36 000,-Kč 

8 )Š 

ヱヱ MŠ 

 

5 úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
  

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ MŠ 

  

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ  StaroholiIká HoliIe, 
 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 Další čleﾐo┗é společﾐé platforﾏ┞ 
pro ┗zdělá┗áﾐí 

  

 

4.2.3 Cíl に.ぬ Strategického rámce 

Ve školáIh je podporováﾐ oHčaﾐský aktivisﾏus u žáků včetﾐě zakládáﾐí školﾐíIh parlaﾏeﾐtů apod. 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.3 se vztahuje aktivita 2.3.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Dle zá┗ěrů iﾐspekčﾐí zprá┗┞ ČŠI ふヲヰヱΑぶ ke sta┗u školﾐíIh parlaﾏeﾐtů je potřeHa prohlouHit a zk┗alitﾐit práIi školﾐíIh parlaﾏeﾐtů. Na úzeﾏí SO ORP HoliIe 
v ﾐěkterýIh školáIh ﾐee┝istují školﾐí parlaﾏeﾐt┞. Popudeﾏ k jejiIh založeﾐí Hude jedﾐáﾐí k založeﾐí parlaﾏeﾐtů ﾐa školáIh, kde dosud ﾐejsou. )k┗alitﾐěﾐí 
práIe parlaﾏeﾐtů přispěje ﾐet┘orkiﾐg čleﾐů parlaﾏeﾐtů. 

 

Tabulka 40 Časový pláﾐ realizaIe aktivit Iíle ヲ.ン 

Aktivity k Iíli ヲ.ン Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Jedﾐáﾐí k založeﾐí školﾐíIh parlaﾏeﾐtů 
ﾐa školáIh, kde dosud ﾐejsou, 
případﾐě prohlouHeﾐí spolupráIe čleﾐů 
stá┗ajíIíIh školﾐíIh parlaﾏeﾐtů a 

)aložeﾐí školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů ﾐa 
školáIh, kde 
dosud nejsou. 

Jedﾐáﾐí ke ┗zﾐiku 
ﾐo┗ýIh školﾐíIh 

parlaﾏeﾐtů.                                                
 

1 x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 

                                      

1 x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 
                                      

1x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 
                                      

1 x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 
                                      

1 x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 
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┗edeﾐí škol┞. 
   

Setkáﾐí čleﾐů školﾐíIh parlaﾏeﾐtů 
základﾐíIh škol ┗ ORP – networking, 

předáﾐí zkušeﾐostí.                 

 

Setkáﾐí zástupIů 
školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů. 
 

1 x setkáﾐí 
zástupIů školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů.  

 

Tabulka 41 Realizace aktivity 2.3.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š Holubova Holice, 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

41 000,-Kč 

44 000,-Kč 

44 000,-Kč 

44 000,-Kč 

44 000,-Kč 

44 000,-Kč 

8 ZŠ 

 

5 úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

3 ﾐeúplﾐé )Š 

  

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 

 

 

4.2.4 Cíl に.ね Strategického rámce 

Cíl ヲ.ヴ „Škol┞ a zaﾏěstﾐavatelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a představeﾐí zaﾏěstﾐavatelů ﾐa školáIh ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ. Škol┞, 
školská zařízeﾐí a orgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí spolupraIují a vzájeﾏﾐě se iﾐforﾏují o ﾐovýIh ﾏetodáIh v kariérovéﾏ poradeﾐství.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.4 se vztahuje aktivita 2.4.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1.  

)důvodﾐěﾐí:  

Exkurze do firem v Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi jsou ﾐáročﾐé ﾐa orgaﾐizaIi a ┗┞žadují doHré koﾐtakt┞ ﾐa ┗ýzﾐaﾏﾐé zaﾏěstﾐa┗atele. V toﾏto ﾏůže 
poﾏoIi školáﾏ MAS HoliIko, o.p.s., pro kterou je podoHﾐá akti┗ita pro┗editelﾐější ﾐež pro jedﾐotli┗é škol┞. Běheﾏ e┝kurze Hude proHíhat přirozeﾐý 
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ﾐet┘orkiﾐg ﾏezi žák┞ a pedagog┞ růzﾐýIh škol. Pro roz┗oj kariéro┗ého poradeﾐst┗í Hude potřeHa získá┗at ﾐo┗é zﾐalosti z oHoru příﾏo od speIializo┗aﾐýIh 
praIo┗išť, kde ﾏůže MAS HoliIko zajistit lektor┞. 

 

Tabulka 42 Časový pláﾐ realizaIe aktivit Iíle 2.4 

Aktivity k Iíli ヲ.ヴ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Exkurze do firem v Hradecko-

parduHiIké agloﾏeraIi.  
 

Předﾐáška o ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í 
uplatňo┗aﾐýIh ┗e školskýIh 
poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh a ﾐa Úřadech 

práIe.                                                     

Exkurze do firem 

v Hradecko – 

parduHiIké 
aglomeraci.  

 

Předﾐáška o 
ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 

kariéro┗ého 
poradeﾐst┗í. 

 Společﾐá exkurze 

do firem v 

Hradecko-

parduHiIké 
aglomeraci.  

 

                                          

Předﾐáška – 

předsta┗eﾐí 
ﾐo┗ýIh ﾏetod 
kariéro┗ého 
poradeﾐst┗í 
uplatňo┗aﾐýIh ┗e 
školskýIh 
poradeﾐskýIh 
zařízeﾐíIh a ﾐa 
ÚřadeIh práIe.        

Společﾐá e┝kurze 
do firem v 

Hradecko-

parduHiIké 
aglomeraci.  

 

Společﾐá e┝kurze 
do firem v 

Hradecko-

parduHiIké 
aglomeraci. 

Společﾐá e┝kurze 
do firem v 

Hradecko-

parduHiIké 
aglomeraci.  

 

 

Tabulka 43 Realizace aktivity 2.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

- 

20 000,-Kč 

14 000,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

ヵ )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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4.2.5 Cíl に.の Strategického rámce 

Cíl ヲ.ヵ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 2.5 se vztahuje aktivita 2.5.1. Vazba ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Výﾏěﾐﾐýﾏ poH┞tůﾏ žáků ﾏusí předIházet přípra┗ﾐé práIe, které je efekti┗ﾐí koordiﾐo┗at pro ┗šeIhﾐ┞ škol┞ z jedﾐoho koordiﾐačﾐího Ieﾐtra, kterýﾏ je 
MAS Holicko, o.p.s. Vlastﾐí ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ si Hudou škol┞ orgaﾐizo┗at saﾏ┞, ale MAS HoliIko se zapojí do koordiﾐaIe sdíleﾐí zkušeﾐostí z poH┞tů, Iož Hude 
iﾐspirati┗ﾐí pro zapojeﾐé škol┞. 

 

Tabulka 44 Časový pláﾐ realizaIe aktivit Iíle ヲ.ヵ 

Aktivity k Iíli ヲ.ヵ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí a koﾐtaktů ze 
zahraﾐičﾐíIh stáží a ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů 
ze straﾐ┞ zkušeﾐýIh škol s těﾏi ﾏéﾐě 
zkušeﾐýﾏi.  
 

V┞t┗ořeﾐí sítě spolupraIujíIíIh 
zahraﾐičﾐíIh škol. 
 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí ze zahraﾐičﾐíIh 

┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů. 

DataHáze 
spolupraIujíIíIh 
zahraﾐičﾐíIh škol.                                   
 

Setkáﾐí ke sdíleﾐí 
best practice a 

zkušeﾐostí z 
┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů žáků.                                              

Setkáﾐí škol ke 
sdíleﾐí zkušeﾐostí a 
koﾐtaktů ze 
zahraﾐičﾐíIh stáží a 
┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů. 

V┞t┗ořeﾐí sítě 
spolupraIujíIíIh 
zahraﾐičﾐíIh škol. 

Sdíleﾐí 
zkušeﾐostí ze 
zahraﾐičﾐíIh 
┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů. 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
ze zahraﾐičﾐíIh 
┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů. 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
ze zahraﾐičﾐíIh 
┗ýﾏěﾐﾐýIh 
pobytů. 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
ze zahraﾐičﾐíIh 
┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů. 
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Tabulka 45 Realizace aktivity 2.5.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

14 000,-Kč 

75 040,-Kč 

5 252,-Kč 

5 252,-Kč 

5 252,-Kč 

5 252,-Kč 

5 )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
  

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 

 

 

4.3. Priorita č. ぬ Vzdělávání a spolupráce pracovníků organizací formálního, neformálního a zájmového vzdělávání 

4.3.1 Cíl ぬ.な Strategického rámce  
Cíl ン.ヱ „Pedagogové a praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏovéﾏ získávají ﾐové zﾐalosti a dovedﾐosti ﾐa kurzeIh DV v oblasti 

společﾐého vzděláváﾐí ふpoužíváﾐí ﾐovýIh poﾏůIek a aplikaIe ﾐovýIh vzdělávaIíIh ﾏetod při práIi s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏiぶ, 
v rozvoji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a žáků, ve v┞tvářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě, v oblasti 

pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí, v rozvoji koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro aktivﾐí používáﾐí Iizího jaz┞ka, v používáﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a digitálﾐíIh 
teIhﾐologií a jejiIh v┞užití ve výuIe růzﾐýIh předﾏětů, ve forﾏováﾐí iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, v oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, v ﾐovýIh 
ﾏetodáIh kariérového poradeﾐství.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 3.1 se vztahuje aktivita 3.1.1. Vazba ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí: 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí rozhodujíIíﾏ způsoHeﾏ o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗u dětí a žáků, proto se saﾏi potřeHují ﾐeustále ┗zdělá┗at a 
sledo┗at ﾐo┗iﾐk┞ ┗e s┗éﾏ oHoru, aH┞ je ﾏohli přeﾐášet do ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. V projektu MAP H┞la ┗elﾏi oIeňo┗áﾐa akti┗ita t┗orHa zﾐalostﾐí 
Háze/┗zdělá┗aIí seﾏiﾐáře ┗ HoliIíIh k┗ůli časo┗é úspoře, dopra┗ﾐí dostupﾐosti a ﾏožﾐosti ﾐa┗ázáﾐí příﾏýIh koﾐtaktů ﾏezi pedagog┞. E┝istuje silﾐý zájeﾏ o 
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ﾏístﾐě dostupﾐé ┗zdělá┗aIí akti┗it┞. Některá téﾏata jako je téﾏa podnikavosti a kreativity doposud nebyla školeﾐa. Jelikož jde o žádaﾐou akti┗itu, ┗ dalšíIh 
leteIh půjde o orgaﾐizo┗áﾐí ┗zdělá┗aIíIh seﾏiﾐářů dle aktuálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH škol. 

 

Tabulka 46 Časový pláﾐ realizaIe aktivit ン.ヱ.1 

Aktivity 3.1.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vzdělá┗aIí seﾏiﾐáře ﾐa téﾏa 
podnikavost, iniciativa a kreativita – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š.  
 

Vzdělá┗aIí seﾏiﾐáře dle aktuálﾐíIh 
vzdělá┗aIíIh potřeH v téﾏateIh MAP 
mimo DVPP. 

Vzdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře 

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa téﾏa 
podnikavost, 

iniciativa a 

kreativita – ヱ┝ MŠ, 
ヱ┝ )Š  

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa 

aktuálﾐí téﾏa – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š  

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa 

aktuálﾐí téﾏa – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š  

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa 

aktuálﾐí téﾏa – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š  

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa 

aktuálﾐí téﾏa – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š  

D┗a ┗zdělá┗aIí 
seﾏiﾐáře ﾐa 

aktuálﾐí téﾏa – 

ヱ┝ MŠ, ヱ┝ )Š  

 

Tabulka 47 Realizace aktivity 3.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s.  

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

37 000,-Kč 

37 000,-Kč 

37 000,-Kč 

37 000,-Kč 

37 000,-Kč 

37 000,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
  

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 )droje zřizo┗atelů 

 Granty a dotace 

ze SR, KÚ 

 Nadačﾐí zdroje 
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 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 )UŠ HoliIe 

 DDM Holice 

 RC Holoubek 

 

4.3.2 Cíl ぬ.に Strategického rámce  
Cíl ン.ヲ „Pedagogové a praIovﾐíIi ve forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏovéﾏ vzděláváﾐí uﾏí ﾐavzájeﾏ spolupraIovat při zajištěﾐí optiﾏálﾐího vzděláváﾐí 
všeIh dětí a žáků včetﾐě dětí a žáků se SVP se zohledﾐěﾐíﾏ jejiIh iﾐdividuálﾐíIh vzdělávaIíIh potřeH.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 3.2 se vztahuje aktivita ン.ヲ.ヱ. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Smyslem aktivity je efekti┗ﾐě propojit úsilí ┗e ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků a ﾐetříštit síl┞ oﾏezeﾐého počtu praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏalém úzeﾏí, a přesto 
připra┗it rozﾏaﾐitou ﾐaHídku růzﾐýIh akIí. PůsoHit ﾐa děti a žák┞ ┗ růzﾐýIh segﾏeﾐteIh ┗zdělá┗áﾐí a zajistit jejiIh koﾏple┝ﾐí roz┗oj. ProstředﾐiIt┗íﾏ 
společﾐýIh setkáﾐí se ﾐaučí pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗ N)Vz spolupraIo┗at a koordiﾐo┗at s┗oje úsilí. 

  

Tabulka 48 Časový pláﾐ realizaIe aktivit ン.ヲ.1 

Aktivity 3.2.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Setká┗áﾐí pedagogů a praIo┗ﾐíků ve 

forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ 
┗zdělá┗áﾐí k přípra┗ě společﾐýIh 
akti┗it ┗e ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků 

Koordiﾐačﾐí 
sIhůzk┞ zástupIů 
růzﾐýIh druhů 
┗zdělá┗áﾐí 

)ahájeﾐí 
spolupráIe.     
 

Koordiﾐačﾐí 

Společﾐá 
koordiﾐačﾐí 
sIhůzka.  
 

Společﾐá 
koordiﾐačﾐí 
sIhůzka.  
 

Společﾐá 
koordiﾐačﾐí 
sIhůzka.  
 

Společﾐá 
koordiﾐačﾐí 
sIhůzka.  
 

Společﾐá 
koordiﾐačﾐí 
sIhůzka. 
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┗četﾐě dětí a žáků se SVP.   
 

Studeﾐti SŠ, kteří ┗┞koﾐá┗ají 
doHro┗olﾐiIkou čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité skutečﾐosti 
z historie, Hudou sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ základﾐíIh škol.   
                                                   

Vzdělá┗áﾐí ┗e spolupráIi pedagoga a 
praIo┗ﾐíka ┗e ┗zdělá┗áﾐí – ukázko┗é 
hodiny neHo Hesed┞ k aktuálﾐíﾏ 
téﾏatůﾏ. 

k optimalizaci 

┗zdělá┗áﾐí dětí a 
žáků se SVP.                 

 

 

 

sIhůzka zástupIů 
forﾏálﾐího, 
neforﾏálﾐího a 
zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí. 
 

Networking, 

prezentace, 

propagace, výﾏěﾐa 
zkušeﾐostí, sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí.                                               

ヱ┝ společﾐá akce 

┗e ┗zdělá┗áﾐí  
 

Studeﾐti SŠ, kteří 
┗┞koﾐá┗ají 
dobrovolnickou 

čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité 
skutečﾐosti 
z historie, budou 

sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ 
základﾐíIh škol.   
 

ヱ ┝ společﾐá akce 

┗e ┗zdělá┗áﾐí  
 

Studeﾐti SŠ, kteří 
┗┞koﾐá┗ají 
dobrovolnickou 

čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité 
skutečﾐosti 
z historie, budou 

sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ 
základﾐíIh škol.   
 

ヱ ┝ společﾐá akce 

ve ┗zdělá┗áﾐí  
 

Studeﾐti SŠ, kteří 
┗┞koﾐá┗ají 
dobrovolnickou 

čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité 
skutečﾐosti 
z historie, budou 

sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ 
základﾐíIh škol.   
 

ヱ ┝ společﾐá akce 

┗e ┗zdělá┗áﾐí  
 

Studeﾐti SŠ, kteří 
┗┞koﾐá┗ají 
dobrovolnickou 

čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité 
skutečﾐosti 
z historie, budou 

sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ 
základﾐíIh škol.   
 

 ヱ ┝ společﾐá akce 

┗e ┗zdělá┗áﾐí 
 

Studeﾐti SŠ, kteří 
┗┞koﾐá┗ají 
dobrovolnickou 

čiﾐﾐost ﾐeHo se 
zajíﾏají o důležité 
skutečﾐosti 
z historie, budou 

sdílet s┗oje 
zkušeﾐosti se žák┞ 
základﾐíIh škol.   
 

Organizace 

ﾐeforﾏálﾐího a 
zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí Hudou 
propagovat svoji 

čiﾐﾐost ﾐa 
školáIh.    

 

Tabulka 49 Realizace aktivity 3.2.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iíl. skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
letech ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

 

 

23 000,-Kč 

53 000,-Kč 

53 000,-Kč 

53 000,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 )UŠ HoliIe 

 DDM Holice 

 RC Holoubek 

 Artykadlo 

 Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek 

 Český hudeHﾐí táHor ﾏládeže, 
o.p.s./Ceﾐtruﾏ ┗olﾐého času 

2022 

2023  

 

53 000,-Kč 

53 000,-Kč 

škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 

4.3.3 Cíl ぬ.ぬ Strategického rámce  
Cíl ン.ン „Ve školáIh fuﾐguje ﾏeﾐtoriﾐk, je v┞užíváﾐa supervize a další ﾏetod┞ iﾐdividuálﾐí podpor┞ ふkoučováﾐíぶ pedagogiIkýIh praIovﾐíků.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 3.3 se vztahuje aktivita 3.3.1.  VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Iﾐdi┗iduálﾐí podpora pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků je siIe zakot┗eﾐá ┗ dlouhodoHýIh strategiIkýIh dokuﾏeﾐteIh pro oHlast ┗zdělá┗áﾐí, ale ┗ pra┝i se téﾏěř 
ﾐeuplatňuje ﾐa rozdíl od iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ praIo┗ﾐíků ┗ soIiálﾐíIh služHáIh. PraIo┗ﾐíIi ┗e školst┗í jsou ohrožeﾐi s┞ﾐdroﾏeﾏ ┗┞hořeﾐí, pokleseﾏ 
┗ýkoﾐﾐosti a ztrátou zájﾏu o další ┗zdělá┗áﾐí ┗e s┗éﾏ oHoru. Jsou často streso┗áﾐi koﾐfliktﾐíﾏi situaIeﾏi ┗e škole. )aží┗ají ﾐepříjeﾏﾐé situaIe ┗ kontaktu 

s ┗eřejﾐostí a rodiči. Ke z┗ládﾐutí těIhto situaIí potřeHují iﾐdi┗iduálﾐí podporu tak, jako je to Hěžﾐé ┗ pečo┗atelskýIh profesíIh. 
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Tabulka 50 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 3.3.1 

Aktivita 3.3.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Uspořádáﾐí os┗ěto┗é předﾐášk┞ 

k forﾏáﾏ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ 

pedagogů. 

 

V┞t┗ořeﾐí dataHáze odHorﾐíků, kteří 
Hudou posk┞to┗at iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ a 
┗edeﾐí škol┞. 
 

Pláﾐ s┞steﾏatiIké iﾐdi┗iduálﾐí 
podpor┞ ﾐa školáIh. 
 

Společﾐé sIhůzk┞ škol a posk┞to┗atelů 
iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ – ┗┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí.  
 

SpolupráIe základﾐíIh a středﾐíIh škol 
– podpora mentorink, ﾐapř. ﾐá┗ště┗┞ 
┗e ┗ýuIe, sdíleﾐí zkušeﾐostí, 
posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞, ┗┞užití 
priﾐIipu ┗ideotréﾐiﾐků.                                                                                              

Realizovaná 
os┗ěto┗á 
předﾐáška 

k forﾏáﾏ 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 

pedagogů. 

 

Pláﾐ s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory na 

školáIh.                                            
 

DataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.                        

 

Posk┞tﾐutá 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpora 

pedagogiIkýﾏ 
praIo┗ﾐíkůﾏ. 

Os┗ěto┗á 
předﾐáška 
k forﾏáﾏ 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpor┞ pedagogů.                                                            
 

DataHáze 

odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.   

 

 

Ročﾐí pláﾐ 
s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory. 

 

Posk┞tﾐutí 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 30 

osoHáﾏ ročﾐě 
v rozsahu 5 hodin 

na osobu.                     

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.   

 

Společﾐá sIhůzka 

škol a 
posk┞to┗atelů 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory – 

v┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí. 

Ročﾐí pláﾐ 
s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory.  

 

Posk┞tﾐutí 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 30 

osoHáﾏ ročﾐě 
v rozsahu 5 hodin 

na osobu.      

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.  

 

SpolupráIe 
základﾐíIh a 
středﾐíIh škol – 

podpora formou 

mentorinku ﾐapř. 
ﾐá┗ště┗┞ ┗e 
┗ýuIe, sdíleﾐí 
zkušeﾐostí, 
posk┞to┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞, 
┗┞užití priﾐIipu 
┗ideotréﾐiﾐků.    

Ročﾐí pláﾐ 
s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory.   

 

Posk┞tﾐutí 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 30 

osoHáﾏ ročﾐě 
v rozsahu 5 hodin 

na osobu.                        

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.  

 

  SpolupráIe 
základﾐíIh a 
středﾐíIh škol – 

podpora formou 

ﾏeﾐtoriﾐku ﾐapř. 
ﾐá┗ště┗┞ ┗e 
┗ýuIe, sdíleﾐí 
zkušeﾐostí, 
posk┞to┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞, 
┗┞užití priﾐIipu 
┗ideotréﾐiﾐků.             

Ročﾐí pláﾐ 
s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory. 

 

Posk┞tﾐutí 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 30 

osoHáﾏ ročﾐě 
v rozsahu 5 hodin 

na osobu.                        

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.  

 

SpolupráIe 
základﾐíIh a 
středﾐíIh škol – 

podpora formou 

ﾏeﾐtoriﾐku ﾐapř. 
ﾐá┗ště┗┞ ┗e 
┗ýuIe, sdíleﾐí 
zkušeﾐostí, 
posk┞to┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞, 
┗┞užití priﾐIipu 

┗ideotréﾐiﾐků.   

Ročﾐí pláﾐ 
s┞steﾏatiIké 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory.  

 

Posk┞tﾐutí 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 30 

osoHáﾏ ročﾐě 
v rozsahu 5 hodin 

na osobu.                        

 

Aktualizace 

dataHáze 
odHorﾐíků 
posk┞tujíIíIh 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podporu.   

 

SpolupráIe 
základﾐíIh a 
středﾐíIh škol – 

podpora formou 

ﾏeﾐtoriﾐku ﾐapř. 
ﾐá┗ště┗┞ ┗e 
┗ýuIe, sdíleﾐí 
zkušeﾐostí, 
posk┞to┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞, 
v┞užití priﾐIipu 
┗ideotréﾐiﾐků.  
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Společﾐá sIhůzka 

škol a 
poskyto┗atelů 
individuálﾐí 
podpory – 

┗┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí. 

 

Společﾐá sIhůzka 

škol a 
posk┞to┗atelů 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory – 

┗┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí. 

 

Společﾐá sIhůzka 

škol a 
posk┞to┗atelů 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory – 

┗┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí. 

 

Společﾐá sIhůzka 

škol a 
posk┞to┗atelů 
iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory – 

┗┞hodﾐoIeﾐí 
zkušeﾐostí. 

 

Tabulka 51 Realizace aktivity 3.3.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a Holice, 

 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

32 000,-Kč 

258 000,-Kč 

258 000,-Kč 

258 000,-Kč 

258 000,-Kč 

258 000,-Kč 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 )droje zřizo┗atelů 

 Granty a dotace 

ze SR, KÚ 

 Nadačﾐí zdroje 
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4.3.4 Cíl ぬ.ね Strategického rámce 

Cíl ン.ヴ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výjezd┞ učitelů a praIovﾐíků Dětské doﾏova HoliIe.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 3.4 se vztahuje aktivita 3.4.1. Vazba ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

ProstředﾐiIt┗íﾏ spolupráIe se zahraﾐičﾐíﾏi školaﾏi budou do škol a do Dětského doﾏo┗a HoliIe ﾐa HoliIku přeﾐeseﾐ┞ ﾐo┗é zkušeﾐosti, podﾐět┞ a iﾏpulz┞, 

Iož přispěje ke z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ ﾐa školáIh ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe a oHohatí ji o ﾐo┗é pr┗k┞. Jelikož s ┗ýﾏěﾐﾐýﾏi poH┞t┞ učitelů a praIo┗ﾐíků Dětského 
domova HoliIe ﾐa zahraﾐičﾐíIh školáIh a zahraﾐičﾐíIh dětskýIh domovech je ┗elﾏi ﾏálo zkušeﾐostí, Hude důležité iﾐspiro┗at se zkušeﾐostﾏi škol a dětskýIh 
doﾏo┗ů, které již podoHﾐé poH┞t┞ zorgaﾐizo┗al┞. 

 

Tabulka 52 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 3.4.1 

Aktivita 3.4.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Net┘orkiﾐg, ﾐa┗ázáﾐí koﾐtaktů s čs. 
školami a dětskýﾏi doﾏo┗┞, které 
ﾏají zkušeﾐosti z ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů.  
 

V┞t┗ořeﾐí dataHáze zahraﾐičﾐíIh škol a 

dětskýIh doﾏo┗ů ┗hodﾐýIh pro 
partnerskou spolupráIi učitelů, 

na┗ázáﾐí koﾐtaktů se zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a dětskýﾏi doﾏo┗┞.                              

 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů. 

DataHáze škol a 

dětskýIh doﾏo┗ů 

pro zahraﾐičﾐí 
spolupráIi učitelů 

a praIo┗ﾐíků 
dětskýIh 
doﾏo┗ů.     

 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z poH┞tů ┗ SO 
ORP Holice. 

Na┗ázáﾐí 
spolupráIe s čs. 
školami a dětskýﾏi 
domovy, které ﾏají 
zkušeﾐosti 
s ┗ýﾏěﾐﾐýﾏi 
poH┞t┞ učitelů 

v zahraﾐičí – 

sIhůzka ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí 
z ┗ýﾏěﾐﾐýIh 
poH┞tů 

V┞t┗ořeﾐí 
dataHáze 
zahraﾐičﾐíIh škol a 

dětskýIh doﾏo┗ů 
pro partnerskou 

spolupráIi učitelů.  
 

Na┗ázáﾐí koﾐtaktů 
se zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a 

dětskýﾏi doﾏo┗┞.   

 

SIhůzka ke sdíleﾐí 
zkušeﾐostí.                       

Aktualizace 

dataHáze 
zahraﾐičﾐíIh škol 
a dětskýIh 
doﾏo┗ů. 

 

Udržo┗áﾐí 
koﾐtaktů se 

zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a 

dětskýﾏi 
domovy.                         

 

Sdíleﾐí 
zkušeﾐostí z 
poH┞tů ﾐa 

Aktualizace 

dataHáze 
zahraﾐičﾐíIh škol 
a dětskýIh 
doﾏo┗ů.  

 

Udržo┗áﾐí 
koﾐtaktů se 

zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a 

dětskýﾏi doﾏo┗┞.        

 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z poH┞tů ﾐa 
zahraﾐičﾐíIh 
školáIh a 

Aktualizace 

dataHáze 
zahraﾐičﾐíIh škol 
a dětskýIh 
doﾏo┗ů. 

 

Udržo┗áﾐí 
koﾐtaktů se 
zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a 

dětskýﾏi 
domovy. 

 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z poH┞tů ﾐa 
zahraﾐičﾐíIh 

Aktualizace 

dataHáze 
zahraﾐičﾐíIh škol 
a dětskýIh 
doﾏo┗ů. 

 

Udržo┗áﾐí 
koﾐtaktů se 

zahraﾐičﾐíﾏi 
školaﾏi a 

dětskýﾏi 
domovy.                         

 

Sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z poH┞tů ﾐa 
zahraﾐičﾐíIh 
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zahraﾐičﾐíIh 
školáIh a 
v dětskýIh 

domovech - 

sIhůzka.       

v dětskýIh 
domovech - 

sIhůzka.       

školáIh a 

v dětskýIh 
domovech - 

sIhůzka.       

školáIh a 

v dětskýIh 
domovech - 

sIhůzka.     

 

Tabulka 53 Realizace aktivity 3.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS Holicko 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí,  
 )Š HoluHo┗a HoliIe, 
 )Š Koﾏeﾐského HoliIe, 
 )Š Dolﾐí Ro┗eň, 
 )Š Býšť, 
 )Š Horﾐí ŘediIe, 
 )Š Dolﾐí ŘediIe, 
 )Š a MŠ Ostřetíﾐ, 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

26 000,-Kč 

116 000,-Kč 

41 000,-Kč 

41 000,-Kč 

41 000,-Kč 

41 000,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

11 ﾏateřskýIh 
škol, z toho 

jedna 

soukroﾏá 

 Regioﾐálﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol 

 )droje zřizo┗atelů 

 Granty a dotace 

ze SR, KÚ 

 Nadačﾐí zdroje 
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4.4. Priorita č. ね Spolupráce škol navzájem a spolupráce škol a zřizovatelů/zástupců spádových obcí 

4.4.1 Cíl ね.な Strategického rámce 

Cíl ヴ.ヱ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐavzájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐavazujíIí ヲ. stupeň )Šぶ pro sladěﾐí ﾐároků ﾐavazujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š.“ 

Cíl ヴ.ヱ Hude realizo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it škol. 

 

4.4.2 Cíl ね.に Strategického rámce 

Cíl ヴ.ヲ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe zřizovatelů škol a zástupIů okolﾐíIh oHIí s Iíleﾏ zajištěﾐí dostatečﾐé kapaIit┞ škol v úzeﾏí ふve vazHě ﾐa deﾏografiIký 
vývojぶ.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 4.2 se vztahuje aktivita ヴ.ヲ.ヱ. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Akti┗ita je důležitá pro optiﾏálﾐí ┗┞užití kapaIit škol, aH┞ ﾐěkteré škol┞ ﾐeH┞l┞ přeplﾐěﾐé a ﾐěkteré ﾐeﾐaplﾐěﾐé. 

 

Tabulka 54 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 4.2.1 

Aktivita 4.2.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Společﾐá setkáﾐí zřizo┗atelů škol se 
zástupIi okolﾐíIh oHIí ┗ SO ORP Holice 

ke školské proHleﾏatiIe – spolupráIe 
ohledﾐě ﾐaplﾐěﾐí kapaIit┞ škol 
vzhledem k deﾏografiIkéﾏu ┗ý┗oji. 
 

Určeﾐí školskýIh spádo┗ýIh oH┗odů. 

Iﾐforﾏačﾐí 
sIhůzk┞ 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí k ﾐaplﾐěﾐí 
kapaIit┞ škol 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
 

Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizovatelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí 
k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ 

škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí 
k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ 

škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí 
k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ 

škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí 
k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ 

škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
 

Společﾐá setkáﾐí 
zřizo┗atelů a 
zástupIů okolﾐíIh 
oHIí 
k optimalizaci 

┗┞užití kapaIit┞ 

škol 
s respekto┗áﾐíﾏ 
spádo┗ýIh 
školskýIh oH┗odů. 
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ﾐaplﾐěﾐí škol. Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

ﾐaplﾐěﾐí škol. 

Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

ﾐaplﾐěﾐí škol. 

Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

ﾐaplﾐěﾐí škol. 

Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

ﾐaplﾐěﾐí škol. 

Jedﾐáﾐí ﾐa DSO 
k optimalizaci 

ﾐaplﾐěﾐí škol. 
 

Tabulka 55 Realizace aktivity 4.2.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
nákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 MěÚ Horﾐí Jeleﾐí  
 MěÚ HoliIe 

 OÚ Dolﾐí Ro┗eň 

 OÚ Býšť, 
 OÚ Horﾐí ŘediIe 

 OÚ Dolﾐí ŘediIe 

 OÚ Ostřetíﾐ 

 ORP Holice – školský odHor 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a HoliIe 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

6 000,-Kč 

6 000,-Kč 

6 000,-Kč 

6 000,-Kč 

6 000,-Kč 

6 000,-Kč 

 

 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 

4.4.3 Cíl ね.ぬ Strategického rámce  
Cíl ヴ.ン „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe zřizovatelů a zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol při řešeﾐí ﾐastaveﾐí dostatečﾐé ﾏístﾐí doprav┞ pro potřeH┞ dojezdu žáků/dětí 
do škol“. 

K zaHezpečeﾐí Iíle 4.3 se vztahuje aktivita 4.3.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

V ﾐěkterýIh školáIh přiIházejí žáIi dlouhodoHě a opako┗aﾐě pozdě ﾐa začátek ┗┞učo┗áﾐí, resp. odIházejí dří┗e k┗ůli ﾐe┗┞ho┗ujíIíﾏ příjezdůﾏ ┗eřejﾐé 
dopra┗┞, Iož je potřeHa zﾏěﾐit. V úzeﾏí SO ORP Holice sIhází I┞klostezk┞ a I┞klotras┞, ﾐa kterýIh H┞ ﾏohla proHíhat I┞klodopra┗a do škol. 

 

Tabulka 56 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 4.3.1 

Aktivita 4.3.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Zﾏapo┗áﾐí potřeHﾐýIh úpra┗ 
dojezdů/odjezdů liﾐek ┗eřejﾐé dopra┗┞ 
┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa potřeH┞ škol.   
                                                                                

Podﾐět k ┗┞┗oláﾐí jedﾐáﾐí s KÚ Pk k 
úpra┗áﾏ jízdﾐíIh řádů spojů 
využí┗aﾐýIh k dopra┗ě do škol. 
 

Úpra┗a jízdﾐíIh řádů.                                         
 

Podﾐět oHIíﾏ ┗ regionu, resp. DSO 

k podpoře I┞klodopra┗┞. 

Mapa požada┗ků 
ﾐa úpravy 

jízdﾐíIh řádů. 
 

Jedﾐáﾐí k úpra┗ě 
jízdﾐíIh řádů – 

zřizo┗atelé/KÚ 
Pk.  

                             

Upra┗eﾐé jízdﾐí 
řád┞.    
 

Jedﾐáﾐí s DSO 

Aﾐalýza 

dojezdo┗ýIh/ 

odjezdo┗ýIh časů 
liﾐek ┗eřejﾐé 
dopravy vzhledem 

k potřeHáﾏ škol 
 

Jedﾐáﾐí ﾐa KÚ 
k optimalizaci 

dopra┗┞ do škol                 

Aktualizace 

sladěﾐí 
požada┗ků škol ﾐa 
dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost a 
jízdﾐíIh řádů, 

případﾐá jedﾐáﾐí 
s KÚ PK.   
 

Podﾐět┞ oHIíﾏ a 
DSO pro 

cyklodopravu do 

škol. 

Aktualizace 

sladěﾐí 
požada┗ků škol ﾐa 
dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost a 
jízdﾐíIh řádů, 
případﾐá jedﾐáﾐí 
s KÚ PK.   
 

Podﾐět┞ oHIíﾏ a 
DSO pro 

cyklodopravu do 

škol.                               

Aktualizace 

sladěﾐí 
požada┗ků škol ﾐa 
dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost a 
jízdﾐíIh řádů, 
případﾐá jedﾐáﾐí 
s KÚ PK.   
 

Podﾐět┞ oHIíﾏ a 

DSO pro 

cyklodopravu do 

škol. 

Aktualizace 

sladěﾐí 
požada┗ků škol ﾐa 
dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost a 
jízdﾐíIh řádů, 
případﾐá jedﾐáﾐí 
s KÚ PK.   
 

Podﾐět┞ oHIíﾏ a 

DSO pro 

cyklodopravu do 

škol. 

Aktualizace 

sladěﾐí 
požada┗ků škol ﾐa 
dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost a 
jízdﾐíIh řádů, 
případﾐá jedﾐáﾐí 
s KÚ PK. 
 

Podﾐět┞ oHIíﾏ a 
DSO pro 

cyklodopravu do 

škol.  
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k podpoře 
cyklodopravy 

┗┞užitelﾐé pro 
dopra┗u do škol.          

 

Tabulka 57 Realizace aktivity 4.3.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 MěÚ Horﾐí Jeleﾐí  
 MěÚ HoliIe 

 OÚ Dolﾐí Ro┗eň 

 OÚ Býšť, 
 OÚ Horﾐí ŘediIe 

 OÚ Dolﾐí ŘediIe 

 OÚ Ostřetíﾐ 

 ORP Holice – školský odHor 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a HoliIe 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

38 000,-Kč 

7 600,-Kč 

7 600,-Kč 

7 600,-Kč 

7 600,-Kč 

7 600,-Kč 

 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol 
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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4.4.4 Cíl ね.ね Strategického rámce  
Cíl ヴ.ヴ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe škol v úzeﾏí SO ORP HoliIe za účeleﾏ spolupráIe a sdíleﾐí zkušeﾐostí z výuk┞ ふtaﾐdeﾏová výuka, ﾏeﾐtoriﾐk).“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 4.4 se vztahuje aktivita 4.4.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Ve školáIh fuﾐguje ┗zájeﾏﾐá spolupráIe ﾏezi ﾐo┗ýﾏ ﾐastupujíIíﾏ pedagogeﾏ a zkušeﾐýﾏ kolegou ┗ téže škole. A┗šak ﾐespolupraIují spolu zkušeﾐí učitelé 
z růzﾐýIh škol, číﾏž úzeﾏí jako Ielek přiIhází o poteﾐIiál zkušeﾐýIh osoHﾐostí, které H┞ ﾏohl┞ s┗é zkušeﾐosti předá┗at ┗e ┗ětšíﾏ ﾏěřítku. )ﾐalostﾏi 
k taﾐdeﾏo┗é ┗ýuIe dispoﾐuje ﾏiﾐiﾏuﾏ škol a pouze jedﾐa škola ﾏá projekt – šaHloﾐu ﾐa taﾐdeﾏo┗ou ┗ýuku. 

 

Tabulka 58 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 4.4.1 

Aktivita 4.4.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

V┞t┗ořeﾐí dataHáze škol a 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří 
Hudou ﾏít zájeﾏ o spolupráIi 
škola/škola ┗ oHlasti taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ 
a mentorinku. 

 

Vzdělá┗aIí seﾏiﾐář k taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuIe. 
 

Setká┗áﾐí/ﾐá┗ště┗┞ zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh učitelů k předáﾐí 
zkušeﾐostí v úzeﾏí SO ORP HoliIe.                 

 

V┞t┗ořeﾐí s┞stéﾏu ┗zájeﾏﾐého 
ﾏeﾐtoriﾐku a taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ ﾏezi 
školaﾏi ┗ úzeﾏí SO ORP Holice.                       

DataHáze škol a 
pedagogů se 

zájﾏeﾏ o 
mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku 

škola/škola.                   

 

Vzdělá┗áﾐí 
k taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuIe. 
 

Setká┗áﾐí/ﾐá┗ště┗
y zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů. 
 

Nasta┗eﾐý s┞stéﾏ 
┗zájeﾏﾐého 

V┞tipo┗áﾐí 
pedagogů 

 

Vzdělá┗aIí seﾏiﾐář 
k taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuIe. 
 

Setkáﾐí zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh učitelů. 

Aktualizace 

dataHáze škol a 
pedagogů se 
zájﾏeﾏ o 
mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku 
škola/škola.  
 

Setkáﾐí/ﾐá┗ště┗┞ 

zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů. 
 

T┗orHa s┞stéﾏu 
┗zájeﾏﾐého 
mentorinku a 

taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ 
ﾏezi školaﾏi ┗ 

Aktualizace 

dataHáze zájeﾏIů 
o mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku. 

 

Pilotáž 
taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ 
a mentorinku 

ﾏezi školaﾏi ┗ 
úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

                                       

Setkáﾐí/ﾐá┗ště┗┞ 

zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů – sdíleﾐí 
zkušeﾐostí.  

Aktualizace 

dataHáze zájeﾏIů 
o mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku. 
 

Taﾐdeﾏo┗á 
┗ýuka a 
mentorink mezi 

školaﾏi ┗ úzeﾏí 
SO ORP Holice. 

    

Setkáﾐí/ﾐá┗ště┗┞ 

zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů.                     

Aktualizace 

dataHáze zájeﾏIů 
o mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku. 
 

Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka 
a mentorink mezi 

školaﾏi ┗ úzeﾏí 
SO ORP Holice. 

    

Setkáﾐí/ﾐá┗ště┗┞ 

zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů. 

Aktualizace 

dataHáze zájeﾏIů 
o mentorink a 

tandemovou 

┗ýuku. 
 

Taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka 
a mentorink mezi 

školaﾏi ┗ úzeﾏí 
SO ORP Holice.    

 

Setkáﾐí/ﾐá┗ště┗┞ 

zkušeﾐýIh a 
začíﾐajíIíIh 
učitelů. 
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mentorinku a 

taﾐdeﾏo┗é 
┗ýuk┞. 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           

 

Tabulka 59 Realizace aktivity 4.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

finančﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a HoliIe 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

37 500,-Kč 

44 500,-Kč 

60 000,-Kč 

60 000,-Kč 

60 000,-Kč 

60 000,-Kč 

 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 

 

4.4.5 Cíl ね.の Strategického rámce  
Cíl ヴ.ヵ „Je ﾐavázáﾐa spolupráIe pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z dotačﾐíIh prograﾏů“. 

K zaHezpečeﾐí Iíle 4.5 se vztahuje aktivita 4.5.1. Vazba ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Na úzeﾏí SO ORP HoliIe H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ projekt┞ a shroﾏážděﾐ┞ zkušeﾐosti s čerpáﾐíﾏ prostředků z e┗ropskýIh foﾐdů. Výstup┞ projektů ﾏohou iﾐspiro┗at 
ostatﾐí orgaﾐizaIe a zřizo┗atele k ┗┞t┗ořeﾐí podoHﾐýIh zdařilýIh děl a akIí. 
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Tabulka 60 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 4.5.1 

Aktivita 4.5.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vzájeﾏﾐé setká┗áﾐí škol, DD Holice a 

)UŠ HoliIe a  zřizo┗atelů/oHIí za 
účeleﾏ sdíleﾐí zkušeﾐostí s projekt┞ 
fiﾐaﾐIo┗aﾐýﾏi z EU foﾐdů a ostatﾐíIh 
dotačﾐíIh prograﾏů – exkurze za 

příklad┞ doHré pra┝e v úzeﾏí SO ORP 
Holice. 

 

Společﾐý ┘orkshop základﾐíIh škol, 
DD HoliIe a )UŠ HoliIe ke sdíleﾐí 
zkušeﾐostí z projektů fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z 
EU foﾐdů a z ostatﾐíIh dotačﾐíIh 
prograﾏů. 

 

Společﾐý ┘orkshop ﾏateřskýIh škol ke 
sdíleﾐí zkušeﾐostí z projektů 
fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z EU foﾐdů. 

Společﾐé 
setká┗áﾐí 
zřizo┗atelů/oHIí, 
škol, DD Holice a 

)UŠ HoliIe ke 

sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z projektů 
fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z 
EU foﾐdů a 

z ostatﾐíIh 
dotačﾐíIh 
prograﾏů. 

 

Workshopy – 

sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z projektů 
fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z 
EU foﾐdů ﾐa )Š a 
MŠ v SO ORP 

Holice.                           

E┝kurze do škol, DD 
a )UŠ HoliIe a 
sdíleﾐí příkladů 
doHré pra┝e z 
projektů 

E┝kurze do škol, 
DD a )UŠ HoliIe a 
sdíleﾐí příkladů 
doHré pra┝e z 
projektů 

Workshopy )Š, 
DD HoliIe a )UŠ 
Holice; 

┘orkshop┞ MŠ – 

sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z projektů 
fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z 
EU foﾐdů a 
ostatﾐíIh 
dotačﾐíIh 
prograﾏů ﾐa 
školáIh ┗ SO ORP 
Holice.                           

 

 

Společﾐá setkáﾐí 
škol, DD HoliIe a 
)UŠ HoliIe 
k přípra┗ě dalšíIh 

projektů 
z dotačﾐíIh 
prograﾏů – 

exkurze za 

příklad┞ doHré 
pra┝e ┗┞užití 
dotačﾐíIh 
prostředků 
v ostatﾐíIh krajíIh 
ČR. 

Společﾐá setkáﾐí 
škol, DD HoliIe a 
)UŠ HoliIe 

k přípra┗ě dalšíIh 
projektů 
z dotačﾐíIh 
prograﾏů – 

exkurze za 

příklad┞ doHré 
pra┝e ┗┞užití 
dotačﾐíIh 
prostředků 
v ostatﾐíIh krajíIh 
ČR. 

Společﾐé setkáﾐí 
škol, DD HoliIe a 
)UŠ HoliIe 
k přípra┗ě dalšíIh 
projektů 
z dotačﾐíIh 
prograﾏů. 
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Tabulka 61 Realizace aktivity 4.5.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š Holubova Holice 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

 )řizo┗atelé škol 
 )UŠ HoliIe 

 Dětský doﾏo┗ HoliIe ふDD HoliIeぶ 
 MŠ Horﾐí Jeleﾐí, 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe, 
 MŠ ParduHiIká HoliIe, 
 MŠ StaroholiIká Holice, 

 MŠ Býšť, 

 MŠ Dolﾐí ŘediIe, 
 MŠ Uhersko, 
 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

61 000,-Kč 

61 000,-Kč 

36 000,-Kč 

61 000,-Kč 

61 000,-Kč 

18 000,-Kč 

Β )Š 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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4.5. Priorita č. の Navázání funkční spolupráce a její rozvíjení napříč vzdělávacími subjekty 

4.5.1 Cíl の.な Strategického rámce 

Cíl ヵ.ヱ „Je zřízeﾐa společﾐá platforﾏa sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizovateli, zástupIi škol, školskýIh zařízeﾐí, Dětského doﾏova HoliIe, knihoven a NNO.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 5.1 se vztahuje aktivita 5.1.1. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

Pokračo┗áﾐí spolupráIe aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí uﾏožﾐí ┗┞užít ┗┞Hudo┗aﾐé struktur┞ a ﾏeIhaﾐisﾏ┞ z projektu „Společﾐě za k┗alitﾐějšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾐa úzeﾏí 
SO ORP Holice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033“. Další koordiﾐo┗aﾐá partﾐerská spolupráIe a setká┗áﾐí aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí uﾏožﾐí i ┗ budoucnu 

efekti┗ﾐí zaIíleﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa děti a žák┞ a ┗┞užití kapaIit. )a┗edeﾐí jedﾐotﾐého přehledu o posk┞to┗atelíIh ┗zdělá┗aIíIh služeH ﾐa ┘eHu usﾐadﾐí orieﾐtaIi 
zájeﾏIůﾏ o ┗zdělá┗áﾐí. Do čiﾐﾐosti platforﾏ┞ Hudou zapojeﾐ┞ kﾐiho┗ﾐ┞ a Dětský doﾏo┗ HoliIe. 

 

Tabulka 62 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 5.1.1 

Aktivita 5.1.1 Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Setká┗áﾐí společﾐé platforﾏ┞ pro 

sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizo┗ateli, 
zástupIi škol, školskýIh zařízeﾐí, 
Dětského doﾏo┗a HoliIe, knihoven a 

NNO. )apojeﾐí kﾐiho┗eﾐ a Dětského 
domova Holice do čiﾐﾐosti platforﾏ┞. 
 

Sdíleﾐí iﾐforﾏaIí o ┗zdělá┗áﾐí ﾐa 
úzeﾏí SO ORP HoliIe – k tomu na 

┘eHu ORP ┗┞t┗ořit sezﾐaﾏ 
posk┞to┗atelů ┗zdělá┗aIíIh služeH a 
jejiIh ┘eHů ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe.  
 

V┞užití soIiálﾐíIh sítí pro sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí.  

Seznam 

posk┞to┗atelů 
┗zdělá┗aIíIh 
služeH ┗ úzeﾏí SO 
ORP Holice. 

 

Společﾐá setkáﾐí 
platformy pro 

sdíleﾐí iﾐforﾏaIí 
ﾏezi zřizo┗ateli, 
zástupIi škol, 
školskýIh zařízeﾐí, 
knihoven, 

Dětskýﾏ 
domovem Holice a 

NNO.  

Seznam 

posk┞to┗atelů 
┗zdělá┗aIíIh služeH 
v úzeﾏí SO ORP 
Holice na web ORP 

Holice. 

 

ヲ┝ ročﾐě společﾐá 
setkáﾐí platforﾏ┞ 
pro sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ﾏezi 
zřizo┗ateli, zástupIi 
škol, školskýIh 
zařízeﾐí, kﾐiho┗eﾐ, 

Dětského doﾏo┗a 
Holice a NNO. 

Pra┗idelﾐé sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ke 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa 

společﾐýIh 
setkáﾐíIh 
platformy – 2x 

ročﾐě. 

 

V┞užití soIiálﾐíIh 
sítí ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí. 
 

Pra┗idelﾐé sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ke 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa 

společﾐýIh 
setkáﾐíIh 
platformy – 2x 

ročﾐě. 

 

V┞užití soIiálﾐíIh 
sítí ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí. 
 

Pra┗idelﾐé sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ke 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa 

společﾐýIh 
setkáﾐíIh 
platformy – 2x 

ročﾐě. 

 

V┞užití soIiálﾐíIh 
sítí ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí. 
 

Pra┗idelﾐé sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ke 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa 

společﾐýIh 
setkáﾐíIh 
platformy – 2x 

ročﾐě. 

 

V┞užití soIiálﾐíIh 
sítí ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí. 
 

Pra┗idelﾐé sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí ke 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa 

společﾐýIh 
setkáﾐíIh 
platformy – 2x 

ročﾐě.  

 

V┞užití soIiálﾐíIh 
sítí ke sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí. 
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Tabulka 63 Realizace aktivity 5.1.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 MěÚ Horﾐí Jeleﾐí  
 MěÚ HoliIe 

 OÚ Dolﾐí Ro┗eň 

 OÚ Býšť, 
 OÚ Horﾐí ŘediIe 

 OÚ Dolﾐí ŘediIe 

 OÚ Ostřetíﾐ 

 ORP Holice – školský odHor 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a HoliIe 

 )Š Koﾏeﾐského Holice 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

 MŠ Horﾐí Jeleﾐí 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe 

 MŠ ParduHiIká HoliIe 

 MŠ StaroholiIká Holice 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe 

 MŠ Uhersko 

 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

34 500,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

20 000,-Kč 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

 

5 úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ MŠ 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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 MŠ BuHliﾐka 

 OHeIﾐí kﾐiho┗ﾐa Býšť 
 Městská kﾐiho┗ﾐa HoliIe 

 Městská kﾐiho┗ﾐa Horﾐí Jeleﾐí 
 RC HolouHek, )UŠ HoliIe, ČHTM 

 Dětský doﾏo┗ HoliIe 

 

4.5.2 Cíl の.に Strategického rámce 

Cíl ヵ.ヲ „MŠ a )Š spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zkvalitﾐěﾐí vzděláváﾐí.“ 

Cíl 5.2 je realizo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it škol. 

 

4.5.3 Cíl の.ぬ Strategického rámce 

Cíl ヵ.ン „SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a představeﾐí ﾐavazujíIíIh škol/oHorů ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ.“ 

Cíl ヵ.ン je realizo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it škol. 

 

4.5.4 Cíl の.ね Strategického rámce 

Cíl ヵ.ヴ „SpolupráIe škol a kﾐihovﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti dětí a žáků.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 5.4 se vztahuje aktivita ヵ.ヴ.ヱ. VazHa ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí: 

SpolupráIi s ﾏístﾐíﾏi kﾐiho┗ﾐaﾏi si jsou škol┞ sIhopﾐé zajistit saﾏ┞. Ná┗ště┗a ┗elké kﾐiho┗ﾐ┞ ふﾏěstské kﾐiho┗ﾐ┞ ┗ HradIi Králo┗é, krajské kﾐiho┗ﾐ┞ 
v ParduHiIíIh, uﾐi┗erzitﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ ┗ ParduHiIíIh ﾐeHo ┗ědeIké kﾐiho┗ﾐ┞ ┗ HradIi Králo┗éぶ je ┗šak orgaﾐizačﾐě pro jedﾐotli┗é škol┞ ﾐáročﾐější a ﾏůže ji 

zajistit MAS Holicko, o.p.s. Ná┗ště┗ou ┗elkýIh knihoven získají žáIi jedﾐak příﾏý prožitek ze s┗ěta kﾐih a jedﾐak u┗idí, jaké služH┞ ﾐaHízejí ┗elké kﾐiho┗ﾐ┞ 

oproti ﾏístﾐíﾏ kﾐiho┗ﾐáﾏ.  
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Tabulka 64 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 5.4.1 

Aktivity k Iíli ヵ.ヴ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ná┗ště┗┞ dětí a žáků ┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh ┗ ParduHiIíIh a ┗ Hradci 

Králo┗é.  
                                                                                

Setkáﾐí předsta┗itelů škol a kﾐiho┗en 

ﾐa podporu čteﾐářské 
(pre)gramotnosti – přípra┗a 
společﾐýIh akIí – ヱ┝ ročﾐě.      
 

Pořádáﾐí soutěží ┗ předﾐesu aﾐeHo 
prezeﾐtaIí přečteﾐýIh kﾐih.                            

Exkurze do 

┗elkýIh kﾐiho┗eﾐ. 
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
                                       

Pořádáﾐí soutěží 
v předﾐesu anebo 

prezeﾐtaIí 
přečteﾐýIh kﾐih.                                                      

E┝kurze do ┗elké 
knihovny 

v ParduHiIíIh ﾐeHo 
v HradIi Králo┗é     

Ná┗ště┗┞ žáků )Š 
┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh 
v ParduHiIíIh 
nebo v Hradci 

Králo┗é.  
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
 

Pořádáﾐí soutěží 
v předﾐesu anebo 

prezentaci 

přečteﾐýIh kﾐih – 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           

Ná┗ště┗┞ žáků )Š 
┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh 
v ParduHiIíIh 
nebo v Hradci 

Králo┗é.  
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
 

Pořádáﾐí soutěží 
v předﾐesu aﾐeHo 
prezentaci 

přečteﾐýIh kﾐih – 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           

Ná┗ště┗┞ žáků )Š 
┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh 
v ParduHiIíIh 
nebo v Hradci 

Králo┗é.  
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
 

Pořádáﾐí soutěží 
v předﾐesu aﾐeHo 
prezentaci 

přečteﾐýIh kﾐih – 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           

Ná┗ště┗┞ žáků )Š 
┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh 
v ParduHiIíIh 
nebo v Hradci 

Králo┗é.  
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
 

Pořádáﾐí soutěží 
v přednesu anebo 

prezentaci 

přečteﾐýIh kﾐih – 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           

Ná┗ště┗┞ žáků )Š 
┗e ┗elkýIh 
kﾐiho┗ﾐáIh 
v ParduHiIíIh 
nebo v Hradci 

Králo┗é.  
 

Setkáﾐí 
předsta┗itelů škol 
a knihoven na 

podporu 

čteﾐářské 
(pre)gramotnosti 

– přípra┗a 
společﾐýIh akIí.      
 

Pořádáﾐí soutěží 
v předﾐesu 
anebo prezentaci 

přečteﾐýIh kﾐih – 

úzeﾏí SO ORP 
Holice.                           
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Tabulka 65 Realizace aktivity 5.4.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š Holubova Holice 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

 MŠ Horﾐí Jeleﾐí 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe 

 MŠ ParduHiIká HoliIe 

 MŠ StaroholiIká Holice 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe 

 MŠ Uhersko 

 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ Bublinka 

 OHeIﾐí kﾐiho┗ﾐa Býšť 
 Městská kﾐiho┗ﾐa HoliIe 

 Městská kﾐiho┗ﾐa Horﾐí Jeleﾐí 
 OHeIﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ Dolﾐí ŘediIe, 

Horﾐí ŘediIe, V┞soké Ch┗ojﾐo, 
Dolﾐí Ro┗eň, Ostřetíﾐ 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

20 000,-Kč 

59 000,-Kč 

59 000,-Kč 

59 000,-Kč 

59 000,-Kč 

59 000,-Kč 

 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐích 

škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ MŠ 

 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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4.5.5 Cíl の.の Strategického rámce 

Cíl ヵ.ヵ „Jsou realizováﾐa setkáﾐí zástupIů škol se zástupIi zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí za účeleﾏ zpestřeﾐí výuk┞, realizaIe projektovýIh aktivit 
a čiﾐﾐostí, které ﾐelze zařadit do Hěžﾐé výuk┞, a tuto výuku doplňují, rozšiřují.“ 

K zaHezpečeﾐí Iíle 5.5 se vztahuje aktivita 5.5.1. Vazba ﾐa opatřeﾐí MAP – viz tabulka 1. 

)důvodﾐěﾐí:  

ProstředﾐiIt┗íﾏ prezeﾐtaIí ﾐa ┘eHeIh škol dostaﾐou žáIi iﾐforﾏaIi o toﾏ, jaké ┗zdělá┗aIí akIe a akIe Dětského doﾏo┗a HoliIe se v regioﾐu/ﾏěstě/oHIi 
koﾐají a získají tak přehled o ﾐaHídIe ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe. 

 

Tabulka 66 Časový pláﾐ realizaIe aktivity 5.5.1 

Aktivity k Iíli ヵ.ヵ Produkty 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Setkáﾐí a sdíleﾐí iﾐforﾏaIí 
předsta┗itelů jedﾐotli┗ýIh škol, 
Dětského doﾏo┗a Holice a 

jedﾐotli┗ýIh orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí k přípra┗ě 
společﾐýIh akIí ﾏiﾏo Hěžﾐou ┗ýuku.              

 

Předsta┗eﾐí akIí vyHraﾐýIh NZVz 

žákůﾏ na školáIh ふﾐapříč růzﾐýﾏi 
druh┞ čiﾐﾐostí – uﾏěﾐí, sport, ostatﾐí 
zájﾏo┗á čiﾐﾐost). 

 

Pořádáﾐí teﾏatiIkýIh dﾐů ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata na jedﾐotli┗ýIh školáIh ve 

spolupráIi s jedﾐotli┗ýﾏi organizacemi 

NZVz a Dětskýﾏ doﾏo┗eﾏ HoliIe   

Vzájeﾏﾐá setkáﾐí 
a sdíleﾐí 
iﾐforﾏaIí.                                  
 

Předsta┗eﾐí akIí 
NZVz žákůﾏ ┗e 
školáIh.  

                        

TeﾏatiIké dﾐ┞ ┗e 
školáIh. 

Informace na 

webech – 

prezentace 

přehledu akIí N)Vz 
ﾐa školﾐíIh 
webech.                  

Setkáﾐí škol a 
orgaﾐizaIí N)Vz.  

 

Předsta┗eﾐí 
přehledu akIí 
NZVz na webech.  

 

Pořádáﾐí 
teﾏatiIkýIh dﾐů 
ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata ┗ 

jedﾐotli┗ýIh 
školáIh ve 

spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi 
organizacemi 

NZVz a DD Holice.       

 Setkáﾐí škol a 
orgaﾐizaIí N)Vz.   
 

Předsta┗eﾐí akIí 
NZVz na webech.  

 

Pořádáﾐí 
teﾏatiIkýIh dﾐů 
ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata ┗ 
jedﾐotli┗ýIh 
školáIh ve 

spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi 
organizacemi 

NZVz a DD Holice.       

 Setkáﾐí škol a 
orgaﾐizaIí N)Vz.  

 

Předsta┗eﾐí akIí 
NZVz na webech. 

 

Pořádáﾐí 
teﾏatiIkýIh dﾐů 
ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata ┗ 
jedﾐotli┗ýIh 
školáIh ve 

spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi 
organizacemi 

NZVz a DD Holice.       

 Setkáﾐí škol a 
orgaﾐizaIí N)Vz a  
 

Předsta┗eﾐí akIí 
NZVz na webech.  

 

Pořádáﾐí 
teﾏatiIkýIh dﾐů 
ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata ┗ 
jedﾐotli┗ýIh 
školáIh ve 

spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi 
organizacemi 

NZVz a DD Holice.       

 Setkáﾐí škol a 
organizaIí N)Vz. 

 

Předsta┗eﾐí akIí 
NZVz na webech.  

 

Pořádáﾐí 
teﾏatiIkýIh dﾐů 
ﾐa aktuálﾐí 
téﾏata ┗ 
jedﾐotli┗ýIh 
školáIh ve 

spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi 
organizacemi 

NZVz a DD Holice.       
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Tabulka 67 Realizace aktivity 5.5.1 

Úzeﾏí 
dopadu 

Odpovědﾐá 
osoba 

Partﾐeři Časový pláﾐ realizaIe Odhad 

fiﾐaﾐčﾐíIh 
ﾐákladů 

Počet škol 
zapojeﾐýIh 
v ráﾏIi práIe 
s Iílovou 
skupinou 

T┞p škol Zdroje a způsoH 
fiﾐaﾐIováﾐí 

SO ORP 

Holice 

MAS 

Holicko, 

o.p.s. 

 )Š Horﾐí Jeleﾐí  
 )Š HoluHo┗a Holice 

 )Š Koﾏeﾐského HoliIe 

 )Š Dolﾐí Ro┗eň 

 )Š Býšť 

 )Š Horﾐí ŘediIe 

 )Š Dolﾐí ŘediIe 

 )Š a MŠ Ostřetíﾐ 

 MŠ Horﾐí Jeleﾐí 
 MŠ HoluHo┗a HoliIe 

 MŠ ParduHiIká HoliIe 

 MŠ StaroholiIká Holice 

 MŠ Býšť, 
 MŠ Dolﾐí ŘediIe 

 MŠ Uhersko 

 MŠ Dolﾐí Ro┗eň 

 MŠ Ch┗ojeﾐeI 

 MŠ BuHliﾐka 

 ZUŠ HoliIe 

 DDM Holice 

 Další orgaﾐizaIe N)Vz 

 Dětský doﾏo┗ HoliIe 

Aktivity v jedﾐotli┗ýIh 
leteIh ┗iz ┗ýše  
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023  

 

 

 

39 500,-Kč 

46 000,-Kč 

46 000,-Kč 

46 000,-Kč 

46 000,-Kč 

46 000,-Kč 

Β )Š 

ヱヱ MŠ 

 

ヵ úplﾐýIh 
základﾐíIh škol  
 

ン ﾐeúplﾐé )Š 

 

ヱヱ MŠ 

 Projekt MAP 2, 

IMAP 
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5. Infrastruktura 
Iﾐfrastruktur┞ ┗zdělá┗áﾐí se týkají Priorit┞ č. ヶ a č. Α StrategiIkého ráﾏIe.  

 

5.1. Priorita 6 – Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro vzdělávání  

5.1.1 Cíl は.な Strategického rámce 

Školﾐí Hudov┞ a souvisejíIí prostor┞ a prostor┞ vzdělávaIíIh zařízeﾐí prošl┞ rekoﾐstrukIí vﾐějšího 
pláště Hudov i vﾐitřﾐíIh prostor, úprav┞ rozvodů ふelektřiﾐ┞, vod┞, odpaduぶ apod. v závislosti ﾐa 
potřeHáIh koﾐkrétﾐího vzdělávaIího zařízeﾐí a v┞hovují potřeHáﾏ vzděláváﾐí dětí a žáků. Investice 

do rekoﾐstrukIe vzdělávaIíIh iﾐstituIí. V┞Hudováﾐí ﾐízkoprahového Ieﾐtra. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí odpo┗ídají 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí 
┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do školﾐíIh Hudo┗ a Hudo┗ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

 

5.1.2 Cíl は.に Strategického rámce 

Školﾐí Hudov┞ a souvisejíIí prostor┞ a prostor┞ vzdělávaIíIh zařízeﾐí jsou po provedeﾐýIh staveHﾐíIh 
úpraváIh HezHariérové. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí odpo┗ídají 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a 
t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do úpra┗ školﾐíIh Hudo┗ a Hudo┗ ┗zdělá┗aIíIh 
zařízeﾐí a sou┗isejíIíIh prostor, tak aH┞ H┞l┞ HezHariéro┗é. 

 

5.1.3 Cíl は.ぬ Strategického rámce 

SouvisejíIí prostor┞ škol a vzdělávaIíIh zařízeﾐí jakýﾏi jsou hřiště, školﾐí zahrad┞ jsou revitalizováﾐ┞ 
a v┞hovují potřeHáﾏ vzděláváﾐí dětí a žáků. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí odpo┗ídají 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí 
┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do sou┗isejíIíIh prostor ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 
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5.2. Priorita 7 – Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení prostor 
pro vzdělávání  

5.2.1 Cíl ば.な Strategického rámce 

UčeHﾐ┞ jsou v┞Haveﾐ┞ pro posk┞továﾐí výuk┞ v oHlasteIh: digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí ふHW a SW 
v┞Haveﾐí pro učitele i žák┞ぶ, jaz┞kové výuk┞ ふteIhﾐiIké v┞Haveﾐí i učeHﾐiIeぶ, čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti ふﾐapř. poﾏůIkaﾏi k prožitkovéﾏu učeﾐí, draﾏatiIké 
výIhověぶ, podﾐikavosti, iﾐiIiativ┞ a kreativit┞ dětí a žáků, pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí ふv┞Haveﾐí 
laHoratoří, učeHeﾐ přírodovědﾐýIh předﾏětů, díleﾐ, školﾐíIh kuIh┞ﾐěkぶ a soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIí. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí odpo┗ídají 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí 
┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí prostor škol a ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

 

5.2.2 Cíl ば.に Strategického rámce 

Škol┞ a vzdělávaIí zařízeﾐí dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro vzděláváﾐí dětí a žáků se speIiálﾐíﾏi 
vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí odpo┗ídají 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a 
t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí škol a ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

 

5.3. Projektové záměry pro vzdělávací infrastrukturu 

Projekto┗é záﾏěr┞ pro ┗zdělá┗aIí iﾐfrastrukturu ﾐa léta ヲヰヱΑ – 2023 jsou podroHﾐě uvedeny ve 

StrategiIkéﾏ ráﾏIi v kapitole 5 PrioritizaIe téﾏat při posouzeﾐí souladu pro iﾐterveﾐIe z IROP a OP 
VVV. Každý projekto┗ý záﾏěr je zde ideﾐtifiko┗áﾐ dle školského zařízeﾐí ﾐeHo jiﾐého suHjektu, který 
projekto┗ý záﾏěr ozﾐáﾏil realizátoro┗i MAP. Dále je zde uveden ﾐáze┗ projektu ┗četﾐě stručﾐé 
specifikace, sta┗ připra┗eﾐosti, očeká┗aﾐé ﾐáklad┞ a předpokládaﾐý terﾏíﾐ realizaIe. Projekto┗é 
záﾏěr┞ jsou rozděleﾐ┞ do d┗ou t┞pů dle zdroje ﾏožﾐého fiﾐaﾐIo┗áﾐí: 

 iﾐ┗estičﾐí iﾐter┗eﾐIe ┗ SC ヲ.ヴ IROP a iﾐtegro┗aﾐé ﾐástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpraIo┗aﾐé pro 

úzeﾏí MAP SO ORP HoliIe, 

 projektové záﾏěr┞ fiﾐaﾐIo┗aﾐé z jiﾐýIh ﾐež ┗ýše u┗edeﾐýIh zdrojů. 

AktualizaIe StrategiIkého ráﾏIe MAP HoliIe a ┗ ﾐěﾏ u┗edeﾐýIh projekto┗ýIh záﾏěrů je ﾏožﾐá 
ﾐejdří┗e ヱ┝ za ヶ ﾏěsíIů. 
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