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Roční akční plán
2020/2021 MAP II v ORP Říčany
Tento dokument slouží jako osnova k tvorbě aktuálního Ročního akčního plánu 2020/2021 MAP II
v ORP Říčany. Je zde uveden přehled jednotlivých aktivit, které pomáhají k naplňování priorit a cílů
strategického plánu v daném časovém úseku.
Kostra pro Roční akční plán 2020/2021 byla navržena na základě evaluace Ročního akčního plánu
2019/2020. Realizační tým vychází z potřeb regionu (komunikované prostřednictvím členů
pracovních skupin) a staví na základě hodnoticích pohovorů a zpráv s účastníky realizovaných
aktivit.

Přehled aktivit RAP 2020/2021
Číslo a název aktivity:
2020/2021_1

Setkávání a sdílení učitelů odborných
předmětů – Síťování OP

2020 - 2021

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

Vazba na cíl SR:

Cíl 2.1 Infrastruktura pro inkluzi, klíčové
kompetence a rozvoj nadání
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti
Cílem této aktivity je síťování, navázání
kontaktů a předání zkušeností učící se a
podporující se skupiny pedagogů, sdílení
dobré praxe, možná účast odborníků na
potřebné téma, možnost exkurzí, pomůcek.
Jedná se o vzájemně se učící se a podporující
skupinu pedagogů ZŠ i MŠ.
▪
Setkání učitelů MAT
▪
Ostatní (cizí jazyky, regionální
identita
(PNS),
polytechnická
výchova, ČJ, MŠ aj.
Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, ostatní organizace z ORP Říčany
20 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Povinné opatření:

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

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

PŘÍLEŽITOST

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany
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Datum a název navržené
aktivity
Regionální anglická olympiáda
1x ročně
Vady řeči s klinickou logopedkou Ivou
Pelclovou
1x ročně
Otevřená pracovní dílna pro pedagogy MŠ
1x ročně
Metodický kruh s asistenty pedagoga ZŠ
1x ročně
Metodický kruh – speciální pedagogové ZŠ
1x ročně
Setkání „matikářů“ pedagogů 2. stupně ZŠ
k výuce finanční gramotnosti
1x ročně

Náplň

Účastníci

Srovnání znalosti žáků
v anglickém jazyce (pro
3 školy)
Odborné, praktické
setkání s pedagogy

Žáci ZŠ

Setkání speciálního
pedagoga PPP Říčany
s pracovníky MŠ
Setkání asistentů
pedagoga
s pracovníkem PPP
Setkání speciálních
pedagogů ZŠ
s pracovníkem PPP
sdílení zkušeností v
oblasti matematické
gramotnosti, zkušenosti
s výběrem olympiády

Pedagogové a pracovníci MŠ

Pedagogové MŠ a
elementaristi ZŠ

Asistenti pedagogů ZŠ

Speciální pedagogové ZŠ

Pedagogové s matematickým
zaměřením

Číslo a název aktivity:
2019/2020_2

Příběhy našich sousedů - spolupráce s Post
Bellum

2020 – 2021

Indikátor: min. 2 zapojené
školy

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti

Povinné opatření:

PO 1, 2, 3
VO 4, 6

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:

Spolupráce s NNO Post Bellum. Zapojení min.
2 škol do aktivity „Příběhy našich sousedů“.
Aktivita může se může prolínat a navazovat na
aktivitu Setkávání a sdílení učitelů odborných
předmětů – Síťování OP. Jedná se o další běh
velmi úspěšné první realizace projektu pro
žáky vyšších ročníků základních škol.
2. běh Příběhy našich sousedů
Realizační tým MAP

Spolupráce:

ZŠ z ORP Říčany

Odhadovaný rozpočet:

190 000 Kč

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany
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Číslo a název aktivity:
2020/2021_3

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

2020 - 2021

Indikátor: podpora
zřizovatelům a školám,
informační charakter

Vazba na cíl SR:

Cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Podpora dotčených zřizovatelů, monitoring
dotací, možností financování výstavby a
vybavení předškolních, školních a zájmových
zařízení, informace a podpora zřizovatelům
v území, monitoring stavu investic do
předškolního, základního a neformálního a
zájmového vzdělávání v území a podpora
obcím a dalším subjektům ve vyjednávání za
region s krajem a ministerstvy; zpracování
analytických podkladů pro vyhodnocení
stavu, monitoring a vyhodnocení úspěšnosti
škol při podávání žádostí v regionu (IROP + ITI
+ národní zdroje); podpora škol při
regionálním financování

Povinné opatření:

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

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Náplň
Aktuální témata
v oblasti školství, sdílení
a síťování MŠ, ZŠ a ZUŠ
Novely zákonů,
výkaznictví ZŠ

Účastníci
ředitelé MŠ, ZŠ a ZUŠ

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Navržené aktivity

Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, ZUŠ, neformální organizace,
zřizovatelé
2 000 Kč - 15 000 Kč (průměrné náklady na
jednu aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)
Datum a název navržené aktivity
Porada ředitelů a všech aktérů školství v ORP
1 x ročně
Výkazy s Mgr. Zemanem
1x ročně

ředitelé MŠ, ZŠ a ZUŠ

Číslo a název aktivity:
2020/2021_4

Vzdělávací aktivity pro pedagogické /
nepedagogické pracovníky, ostatní

2020-2021

Indikátor: 2 aktivity

Vazba na cíl SR:

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Popis aktivity:

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
Organizace seminářů pro pedagogy/
nepedagogické pracovníky dle potřeby území
▪
Letní škola pedagogů

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:

Realizační tým MAP
MŠ, ZŠ, neformální organizace
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Odhadovaný rozpočet:

2 000 Kč - 15 000 Kč (průměrné náklady na
jednu aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)
Datum navržené aktivity

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Náplň

Účastnící

Letní škola pro pedagogy
1x ročně

Pětidenní soubor
seminářů pro pedagogy

Pedagogové MŠ a ZŠ

Setkání pedagogů MŠ a ZŠ „Knihovna láká
ke čtení“ s Janou Svobodovou
1x ročně

Tipy na knihy na čtení
pro děti

Pedagogové MŠ a ZŠ

Číslo a název aktivity:
2020/2021_5

Právní poradenství / podpora nejen pro
školy

2020-2021

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství

Povinné opatření:

Popis aktivity:

Podpora právního poradenství pro školy
v ORP, workshopy, semináře, poradenství
zapojeným školám. Cílem této aktivity je
zajistit kvalifikovanou osobu, která bude mít
konkrétní znalosti a dovednosti v oblasti
pracovně-právní a právní a bude k dispozici
většímu množství škol jako konzultant
konkrétních problémů. Vytvoření databáze
příkladů dobré praxe, bulletin.
▪
07. 04. 2020 Právní poradenství
Veselá pro pedagogy z ORP Říčany
„Kázeň a klima školy“
Seminář/workshop z oblasti školního práva
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ, ZUŠ, ostatní organizace na území ORP
Říčany

Navržené aktivity

Navrhněte: téma, formu,
četnost aktivit

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:

Odhadovaný rozpočet:

35 000 Kč na jednu aktivitu (průměrné
náklady na jednu aktivitu - lektorné,
pronájem, technika, občerstvení)

Datum a název navržené
aktivity
Škola jako zaměstnavatel –
aktuální problematika
pracovního práva s
Mgr. Filipem Kolorosem
1x ročně
„Agresivita žáků a některých
rodičů“ s Mgr. Ladislavem

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

Zdroj financování:

Indikátor: zapojení min. 3 škol
na jednu akci, počet akcí: 2
MAP II v ORP Říčany

Náplň

Účastníci

Aktuální problematika
pracovního práva

Ředitelé ZŠ a MŠ, personalisté,
mzdové účetní…

Právní poradenství pro
vychovatele školních družin

Vychovatelé ŠD

KA 4 Implementace
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Dvořákem
1x ročně

Číslo a název aktivity:
2020/2021_7

Spolupráce regionu v rámci mimoškolního a
neformálního vzdělávání

2020-2021

Vazba na cíl SR:

Cíl 2.2 Podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj
nadání pro všechny aktéry vzdělávání
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti
Cíl 3.2 Programy, aktivity a akce pro děti a
žáky
Cíl 3.3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů ve
školství
Cíl 4. 1 Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a
aktivit ZUŠ
Cíl 4.2 Nabídka kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času
Organizace a podpora aktivit související s
rozvojem potenciálu každého dítěte či žáka.
Např.
▪
aktivity související s metodikou
práce,
vzdělávání
pedagog./nepedag. pracovníků
▪
sdílení zkušeností
workshopy a konference exkurze pro
pedag./nepedag. pracovníky
Realizační tým MAP, Muzeum Říčany, ZUŠ,
Cesta Integrace, skautské organizace,
knihovny a další organizace z ORP Říčany
ZŠ, MŠ v ORP Říčany,
MŠ, ZŠ, rodiče (veřejnost), děti, žáci

Povinné opatření:

30 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Zdroj financování:

Popis aktivity:
Navrhněte: téma, formu,
četnost aktivit

Zodpovědná osoba:

Spolupráce:

Odhadovaný rozpočet:

Datum a název navržené
aktivity

Číslo a název aktivity:
2019/2020_8

PO 1, 2, 3
VO 4, 6, 7

PŘÍLEŽITOST

Indikátor: zapojení min. 3 škol,
počet akcí: 1
MAP II v ORP Říčany

Účel

Účastnící

Kulatý stůl vedoucích čtenářských
klubů
1x ročně

Sdílení témat a dobré
praxe, síťování

Vedoucí školních klubů

Čtenářský klub (4 skupiny) ve
spolupráci s Husovou knihovnou
Říčany
rok 2020-2021

Podpora čtenářství

Žáci ZŠ

Sdílení zkušeností „Učící se síť“

2020-2021

Indikátor: zapojení min. 3 škol,
počet setkání 3 MŠ, 3 ZŠ
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Vazba na cíl SR:

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Číslo a název aktivity:
2020/2021_9
Vazba na cíl SR:

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce:
Odhadovaný rozpočet:

Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení
ve vzdělávání – pedagogů i všech
aktérů vzdělávání
Učící se síť – setkávání ředitelů státních i
nestátní škol, sdílení praxe vedoucích
pracovníků ve školství s cílem posílit kvalitu
strategického řízení ve školách, na setkání je
možná prezentace aktuálních informací z
oblasti spojené se školstvím.
▪
07. 11. 2019 Učící se síť MŠ
▪
21. 11. 2019 Učící se síť ZŠ
▪
28. 11 2019 Učící se síť ZŠ
▪
19. 03. 2020 Učící se síť ZŠ
▪
16. 01. 2020 Učící se síť MŠ
23. 04. 2020 Učící se síť MŠ
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany
0 Kč – 5 000 Kč (průměrné náklady
na jednu aktivitu - lektorné,
pronájem, technika, občerstvení)

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 6, 7

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Kořenov – výjezdní zasedání

2020-2021

Cíl 3. 3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů
ve školství
Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
Organizace čtvrtého ročníku regionálního
Výjezdního zasedání v rozsahu dvou dnů.
Jedná se o setkání ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ a
přizvaných partnerů, kteří jsou zapojeni do
MAP. Součástí je také vzdělávací akce na míru
účastníkům.
Výjezdní zasedání ředitelů a přátel škol –
podzim 2020
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 4, 6, 7

80 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu - lektorné, pronájem, technika,
občerstvení)

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Datum a název navržené
aktivity

Účel

Účastníci

KOŘENOV - výjezdní zasedání ředitelů MŠ
1x ročně

Společné setkání s
cílem rozšířit a podpořit
znalosti ke zvládání
každodenní praxe MŠ

Ředitelé MŠ

KOŘENOV - výjezdní zasedání ředitelů ZŠ
1x ročně

Společné setkání s
cílem rozšířit a podpořit

Ředitelé ZŠ
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znalosti ke zvládání
každodenní praxe ZŠ

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

Spolupráce s ostatními MAP a KAP

2020-2021

Všechny cíle v rámci priorit 1 - 4

Povinné opatření:

Popis aktivity:
Zodpovědná osoba:
Spolupráce:

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

Odhadovaný rozpočet:

0 Kč

Zdroj financování:

x

Číslo a název aktivity:
2020/2021_12

Besedy pro veřejnost

2020-2021

- Indikátor: 1-2 akce

Vazba na cíl SR:

Cíl 3.4 Spolupráce, síťování a sdílení ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání
Organizace inspirativních besed pro veřejnost
– rodiče, ostatní zájemce s odborníky na
témata spojená s výchovou, vzděláváním,
školstvím,
pedagogikou.
Prohloubení
spolupráce s rodiči.

Povinné opatření:

PO 1, 3
VO 6,7

Popis aktivity:

Zodpovědná osoba:
Spolupráce
Odhadovaný rozpočet:

Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany, jiné organizace,
veřejnost, jiné MAP
10 000 Kč (průměrné náklady na jednu
aktivitu-lektorné,
pronájem,
technika,
občerstvení)

Datum a název navržené
aktivity

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

MAP II v ORP Říčany
Zdroj financování:
Účel

Promítání filmu „V SÍTI“ s odbornou besedou
pro rodiče
spolupráce s NO Cesta integrace
1x ročně

Problematika sociálních
sítí

Číslo a název aktivity:
2020/2021_13

Aktualizace informačního portálu pro
školy a školská zařízení

2020-2021

Vazba na cíl SR

Cíl 2.3 Podnikavost a iniciativa dětí a žáků,
přechod mezi školami, kariérové poradenství
Cíl 3.4 Spolupráce, sdílení a síťování ve
vzdělávání – pedagogů i všech aktérů
vzdělávání

Povinné opatření:

Účastníci

Rodiče, pedagogové ZŠ a
veřejnost

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

Zodpovědná osoba
Spolupráce

Odhadovaný rozpočet:

Cíl 4.2 Nabídka a kapacity neformálního
vzdělávání a zřízení středisek volného času
Správa nového informačního portálu
www.map-ricany.cz tak, aby jeho podoba byla
vhodná pro širokou veřejnost s moderním
designem, možností vyhledávání informací z
databáze a rozšíření obsahové náplně pro
pracovníky škol, neformálních organizací a
veřejnost. Propojení se sociální sítí a
interaktivními odkazy na ostatní školské a
partnerské weby
Realizační tým MAP
ZŠ, MŠ v ORP Říčany, jiné organizace, jiné
MAP, odbor školství, další vzdělávací
organizace v ORP Říčany, MAS, MŠ, ZŠ, ZUŠ
Náklady člena RT v rámci jeho pracovní
náplně

Zdroj financování:

MAP II v ORP Říčany

Účel

Účastníci

Rychlý přehled
dotačních titulů na
jednom místě

Zřizovatelé, ředitelé a
pedagogové MŠ a ZŠ

V minulém období byly spuštěny nový
webový portál www.map-ricany.cz. Průběžně
probíhá jeho plnění a aktualizace. MAP
používá jednotný vizuální styl dokumentace
projektu a další grafické nástroje pro
ucelenou komunikaci a propagaci projektu.
Dále se pokračuje v rozšiřování obsahové
náplně pro pracovníky škol a znalostní
databáze.
Datum a název navržené
aktivity
Přidání sekce Aktuální dotační možnosti pro
školy

