
název popis indikátory

Vzdělávání pedagogických pracovníků na 

rozvoj pregramotností DVPP čtenářská a matematická pregramotnost

počet DVPP, počet 

zapojených škol, počet 

účastníků XII.17 šablony

vedení MŠ v 

regionu

Seznámení s dostupnými kontinui pedagogové škol se seznámí s dostupnými kontinui (Scio, ČŠI)

počet škol se znalostí 

dostupných kontinuí XII.17 vedení škol

Setkání učitelů informatiky

Inicializační setkání, které iniciuje spolupráci v regionu nad 

inovativní výukou informatiky a iniciuje napojení minimálně 

na komunitu GEG ČR.

1 setkání

počet účastníků

vystoupení ambasadora z 

GEG ČR

založená buňka GEG ČR X.17 5 000 Kč MAP II ZŠ a MŠ Bělotín

Setkání vedoucích Klubů zábavné logiky

Realizace setkání vedoucích Klubů (viz šablona 3.3) nad 

zacílením činnosti i směrem k výuce blokového programování.

2 setkání

počet účastníků

vystoupení koordinátora 

projektu PPUČ na jednom ze 

setkání

pilotní plán aktivit pro 

blokové programování XII.17 10 000 Kč MAP II ZŠ a MŠ Bělotín

        Akční plán 2017

aktivita

nositel

Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti

Cíl C2: Polytechnické vzdělávání od MŠ

Opatření C2.1: Rozvoj robotiky na základních školách

časový plán
finační plán   

(v Kč)
zdroje

cíl C1 - Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání škol

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách



název popis indikátory

Školení, semináře pro MŠ a ZŠ na téma - 

polytechnické vzdělávání, kariérové 

poradenství,podnikavost a iniciativa, 

robotika, digitální kompetence

soustava školení, seminářů a praktických ukázek dovedností, 4 

hod - podnikavost a iniciativa, 4 hod - karierové poradenství, 

4hod - digitální kompetence, 4 hod - polytech. vzděl na MŠ počet škol a uč. v regionu VI.17 35 000 Kč MAP I

vedení škol, 

MAS Hranicko

Modernizace učeben, odborné učebny na ZŠ

příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, 

příprava projektů na získání dotace

počet projektových 

dokumentací, studií 

proveditelností XI.17 Dotační titul zřizovatelé

Máme své  "Hhranice"

příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, 

příprava Studie na získání dotace školy v ORP, střední školy XI.17 200 000 Kč

Dotační titul, 

Město 

Hranice

MAS Hranicko, 

Město Hranice

Školská poradenská pracoviště

Rozvoj aktivit, personální zajištění, koordinace činnosti 

školských poradenských pracovišť, Asistenti pedagoga (AS) v 

rámci podpůrných opatření, personální zajištění (školní 

asistent, školní psycholog) ŠPP, počet pracovníků XII.17

vlastní, 

dotační 

tituly

vedení škol, 

PPP

Podpora pedagogických pracovníků Vzdělávání a odborná podpora pedagogických pracovníků

počet seminářů, workshopů, 

počet účastníků XII.17

dotační 

tituly

MAS Hranicko, 

vedení škol

Opatření C3.1: Studie proveditelnosti

 Cíl C3: Centrum polytechnického vzdělávání

Opatření C5.1: Školská poradenská pracoviště (ŠPP), systémová podpora asistentů pedagoga

Cíl C5: Centrum pro podporu společného vzdělávání s flexibilním týmem erudovaných odborníků na společné vzdělávání úzce spolupracujících s pracovníky 

školských poradenských pracovišť

Opatření C2.2: Polytechnické koutky v MŠ

Opatření C2.3: Modernizace polytechnických, technických a přírodovědných učeben na základních školách

aktivita

časový plán
finační plán   

(v Kč)
zdroje nositel



název popis indikátory

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem

Doučování, mentoring pro žáky, hledání pozitivních životních 

vzorů

počet doučování, počet 

podpořených žáků XII.17

dotační 

tituly, vlastní vedení škol

Vytvoření spolupracujících skupin na úrovni 

jednotlivých škol

vytvoření neformálních skupin pedagogů jedné školy v členění 

dle potřeb dané školy - dle odbornosti, věku žáků či 

profesionálního zaměření

počet skupin

počet zaměření skupin IX.17

šablony, 

vlastní vedení škol

Sdílení pedagogů v rámci jedné školy

vzájemná setkávání pedagogů dané skupiny, profilace potřeb 

podpory pro další rozvoj

počet setkání

přehled různých žádaných 

forem podpory XII.17 4 000 Kč

vlastní, 

dotační 

tituly vedení škol

Návštěva škol dobré praxe návštěva školy dobré praxe v oblasti rozvoje gramotnosti

počet účastníků

počet návštěv XII.17 10 000 Kč dotační titul vedení škol

Návštěvy MŠ se zaměřením na 

pregramotnosti otevřené hodiny, ukázka práce s dětmi

počet návštěv, počet 

zapojených škol, počet 

účastníků XII.17 dotační titul vedení MŠ 

Otevřené hodiny v MŠ sdílení v MŠ v regionu

počet otevřených hodin, 

počet účastníků, počet 

zapojených MŠ VII.17 MAP I. vedení MŠ 

Čtenářská dílna čtenářská dílna s výměnou zkušeností

počet účastníků, počet 

zapojených org. III.17 MAP I.

ZŠ a MŠ 

Šromotovo

Otevřené hodiny na ZŠ

otevřené hodiny s následnou besedou zaměřené na 

gramotnosti

počet otevřených hodin, 

počet účastníků, počet 

zapojených ZŠ V.17 MAP I.

ZŠ a MŠ 

Šromotovo

Workshop na rozvoj gramotností vedený 

externím specialistou

další vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje gramotností s 

využitím experta z jiné školy počet účastníků VI.17            5 500 Kč  MAP I vedení škol

Opatření C5.2: Centrum pro rozvoj společného vzdělávání, podpora vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Opatření C6.1: Sdílení příkladů dobré praxe

C6: Podpora vzájemné spolupráce, sdílení dat, čtenářští a matematičtí specialisté 

aktivita

časový plán
finační plán   

(v Kč)
zdroje nositel



název popis indikátory

Volnočasové aktivity k podpoře gramotností

organizace volnočasových aktivit se zaměřením na rozvoj 

gramotností (čtenářské kluby, kluby pro rozvoj logiky, rozvoj 

strategie)

počet volnočasových aktivit

počet účastníků IX.17            5 000 Kč  dotační titul vedení škol

Nákup nových knih a metodických materiálů 

pro učitele

zabezpečení materiální podpory dle potřeby jednotlivých 

neformálních skupin na školách

typ a počet různých forem 

materiální podpory XII.17         20 000 Kč vlastní

lídři 

gramotností

Personální podpora MŠ při práci s dětmi do 3 

let (chůva) chůva pro děti mladší 3 let

počet měsíců práce chůvy, 

počet zapojených MŠ XII.17 šablony

vedení MŠ v 

regionu

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

zaměřené na práci s dětmi mladšími 3 let

MŠ, které jsou zapojené do šablon, si volí DVPP pro své 

pedagogy dle vlastní potřeby

počet DVPP, počet 

zapojených MŠ, počet 

účastníků XII.17 dotační titul

vedení MŠ v 

regionu

Vzdělávání pro pedagogy MŠ

Přiblížit pedagogům MŠ péči o děti mladší 3 let. Zaměření se 

na vývoj dítěte, hlavní hygienické požadavky, zdravotnickou 

péči v kontextu s výchovně vzdělávacím procesem. 

počet DVPP, počet 

zapojených MŠ, počet 

účastníků XII.17 dotační titul

vedení MŠ v 

regionu

Cíl C7: Gramotnost nejen v hodinách českého jazyka a matematiky 

Opatření C7.1: Gramotnostní týmy na školách

Opatření C8.1: Podpora mateřským školám při práci s dětmi do 3 let

Cíl C8: Vzdělávací aktivity 

zdroje nositel

aktivita

časový plán
finační plán   

(v Kč)



název popis indikátory

Sestavení projektového týmu v rámci MAS 

Hranicko

Sestaví se tříčlenný projektový tým ve složení projektový 

manažer, konzultant pro vzdělávání, animátorka šablon.

jeden projektový tým, počet 

členů projektového týmu II.17 10 000 Kč MAP I

realizační tým 

MAP

Sestavení pracovní skupiny pro projektové 

příležitosti

Oslovením zájemců prostřednictvím ředitelů škol dojde k 

vytvoření vícečlenné pracovní skupiny v roli poradců 

projektového týmu pro projektové příležitosti. počet členů pracovní skupiny IV.17 20 000 Kč MAP I manažer MAP

Zapojení škol do projektových příležitostí

Komunikací se školami se bude zvyšovat povědomí o 

vyhlašovaných výzvách zejména v OP VVV. V případě zájmu 

bude školám zajištěna podpora při sestavování žádostí a v 

případě úspěchu při realizaci projektů.

počet seminářů na téma výzvy 

OP VVV

počet podaných žádostí škol

počet uzavřených partnerství v 

rámci jiných žádostí V.17

Výzva 

animace + 

MAP I

realizační tým 

MAP

Příprava projektových žádostí navazujících 

na MAP I. Příprava projektových žádosti MAP II a Implementace MAP.

počet podaných žádostí 

navazujících na MAP I XII.17 80 000 Kč MAS/MAP II manažer MAP

Sestavení procesů pro cyklické regionální 

roční akční plánování vzdělávání

Akční plánování v regionu se bude každoročně opakovat a 

tedy se bude řídit určitými společnými a opakujícími se 

pravidly. procesní diagramy VII.17 30 000 Kč MAP I manažer MAP

Akční plán pro rok 2018

Příprava, vypracování a schválení akčního plánu na rok 2018, 

který bude navazovat na akční plán z roku 2017. Schválený akční plán 2018 X.17 50 000 Kč MAP I

realizační tým 

MAP

Cíl C9: Projektová kancelář pro vzdělávání 

Opatření C9.1: Projektový tým pro neinvestiční projekty

Opatření C9.2: Akční plánování v regionu

aktivita

časový plán
finační plán   

(v Kč)
zdroje nositel


