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Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP České Budějovice jako
celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:
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Dokument může být průběžně doplňován o další přílohy.
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1. Akční plán MAP na rok 2021/ 2022
Akční plán MAP ORP ČB II pro školní rok 2021/2022 plynule navázal na předchozí plány pro
školní roky 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. Nedošlo v něm k žádným zásadním
změnám, protože obsáhlost aktivit z hlediska škály byla shledána jako dostatečná i pro tak
rozsáhlou skupinu participujících subjektů, jako jsou školy a školská zařízení působící v ORP
České Budějovice a jejich zřizovatelé, a další zainteresované subjekty. Také pro školní rok
2021/2022 je navržen obdobný rozsah aktivit, protože jsou nadále aktuální.
Na identifikaci aktivit se podíleli členové pracovních skupin a Řídícího výboru, návrh prošel ve
fázi zpracování také komunitní projednáním. Konkrétní prioritizace aktivit probíhá průběžně
jak v rámci jednotlivých pracovních skupin a ŘV, tak na úrovni jednotlivých partnerů MAP,
s cílem efektivní realizace prostřednictvím dílčích akcí.
V 03/2022 byla provedena aktualizace, která reaguje na několik zásadních změn, kterými
prošlo školství v relativně krátkém období (pandemická situace covid-19, nutnost přechodu
na online formy výuky vč. hybridní) a na které se intenzivně připravuje (zavedení tzv. nové
informatiky, revize RVP), a také aktuálně intenzivně ovlivňují školství a celou společnost
(uprchlická krize související s válkou na Ukrajině).

Seznam priorit, opatření a aktivit:
Priorita 1.
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Aktivita 1.1.5.
Opatření 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Aktivita 1.2.4.
Aktivita 1.2.5.
Aktivita 1.2.6.
Aktivita 1.2.7.
Aktivita 1.2.8.

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy
v ORP České Budějovice
Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů
Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov mateřských
škol včetně zajištění bezbariérovosti
Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
Využití venkovních prostranství u mateřských škol
Venkovní učebny
Školní zahrady/přírodní zahrady
Modernizace vybavení mateřských škol
Vybavení pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol
Vybavení na podporu interaktivní výuky
Vybavení pro polytechnickou výchovu
Vybavení pro čtenářskou pre-gramotnost
Vybavení pro matematickou pre-gramotnost
Vybavení pro environmentální výchovu a osvětu
Vybavení pro distanční formy výchovy
Vybavení pro komunitní aktivity navazující na předškolní východu
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Aktivita 1.2.9.
Opatření 1.3.
Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Aktivita 1.3.3.
Aktivita 1.3.4.
Aktivita 1.3.5.
Aktivita 1.3.6.
Aktivita 1.3.7.
Aktivita 1.3.8.
Aktivita 1.3.9.
Aktivita 1.3.10.
Aktivita 1.3.11.
Aktivita 1.3.12.
Aktivita 1.3.13.
Aktivita 1.3.14.
Aktivita 1.3.15.
Aktivita 1.3.16.

Priorita 2.
Opatření 2.1.
Aktivita 2.1.1
Aktivita 2.1.2
Aktivita 2.1.3
Aktivita 2.1.4
Aktivita 2.1.5
Aktivita 2.1.6
Aktivita 2.1.7
Aktivita 2.1.8

Vybavení na podporu digitalizace
Zvyšování kvality předškolní výchovy
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - jak správně nastavit práci ve
velkých skupinách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
Vzdělávání a podpora provozních a dalších nepedagogických pracovníků
Rozšiřování spolupráce s rodiči
Rozvoj sociálních, občanských a kulturních kompetencí dětí
Zavádění a rozšiřování spolupráce s místní komunitou, spolky
Rozvoj čtenářské pre-gramotnosti prostřednictvím her a programů,
spolupráce s místní knihovnou
Rozvoj logického myšlení prostřednictvím her a programů, rozvoj
matematické pre-gramotnosti
Prevence logopedických vad u dětí
Vytváření a posilování mezinárodní spolupráce
Metodik pro MŠ pro oblast tvorby ŠVP, ŠAP a dalších aktivit škol
Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní
psycholog a další)
Rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí
Senzorická integrace u dětí
Prevence problémů komunikačních schopností a emocí u dětí v MŠ

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství
v ORP České Budějovice
Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov základních
škol včetně zajištění bezbariérovosti
Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty ZŠ
Zlepšování kvality/zvyšování kapacit zázemí ZŠ – školní družiny, školní
kluby, školní knihovny
Využití venkovních prostranství u základních škol
Venkovní učebny
Sportoviště / tělocvičny/ dopravní hřiště
Školní zahrady/ přírodní zahrady
Zlepšování kvality /zvyšování kapacit zázemí ZŠ – školní jídelny
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Opatření 2.2.

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Aktivita 2.2.1

Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním odborných učeben

Aktivita 2.2.2
Aktivita 2.2.3
Aktivita 2.2.4
Aktivita 2.2.5
Aktivita 2.2.6
Aktivita 2.2.7
Aktivita 2.2.8.
Aktivita 2.2.9.
Aktivita 2.2.10.
Opatření 2.3.
Aktivita 2.3.1
Aktivita 2.3.2
Aktivita 2.3.3
Aktivita 2.3.4
Aktivita 2.3.5
Aktivita 2.3.6
Aktivita 2.3.7
Aktivita 2.3.8
Aktivita 2.3.9
Aktivita 2.3.10
Aktivita 2.3.11
Aktivita 2.3.12
Aktivita 2.3.13
Aktivita 2.3.14
Aktivita 2.3.15

Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním kmenových
učeben
Vybavení za účelem zkvalitnění dopravní a zdravotní výuky
Vybavení pro polytechnickou výchovu
Vybavení pro čtenářskou gramotnost
Vybavení pro matematickou gramotnost
Vybavení pro environmentální výchovu a osvětu
Vybavení pro jazykovové vzdělávání
Vybavení pro vzdělávání v oblasti občanských kompetencí a
demokratického myšlení
Vybavení pro výuku v rámci tzv. nové informatiky a využití IT technologií
průřezově v rámci výuky
Zvyšování kvality základního vzdělávání
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách, spolupráce s místní
knihovnou
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách
Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykového vzdělávání, včetně zajištění
rodilých mluvčí, zahraničních a výměnných pobytů
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků ZŠ
Setkávání, výměny zkušeností, školení, teambuilding, exkurze pro
pedagogické pracovníky
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách a spolupráce se SŠ a
zaměstnavateli
Zavádění badatelského vzdělávání včetně činnostního učení
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, etiky a chování v krizových
situacích
Rozvoj lokálního kulturního povědomí žáků a patriotismu
Rozšiřování tematických projektových dnů na ZŠ
Zvyšování participace žáků a zavádění žákovských parlamentů, popř.
dětských zastupitelstev v obcích
Personální podpora - sdílený poradce v právních oblastech, projektový
manažer
Personální podpora - správce sítě, ICT technik
Personální podpora - asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální
pedagog atd.
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Aktivita 2.3.16
Aktivita 2.3.17
Aktivita 2.3.18
Aktivita 2.3.19
Aktivita 2.3.20

Personální podpora - školní psycholog
Adaptační/ nulté ročníky, zavádění přípravných tříd v ZŠ
Adaptační koordinátoři
Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení
Rozvoj kompetencí a invence, kreativity a podnikavosti

Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity
výchovy předškolního a školního vzdělávání
Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice
Opatření 3.1.
prostřednictvím společných projektů a aktivit
Aktivita 3.1.1 Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých MŠ
Aktivita 3.1.2 Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých ZŠ
Stáže pedagogů – příklady dobré praxe subjektů zájmového a neformálního
Aktivita 3.1.3
vzdělávání
Aktivita 3.1.4 Odborné exkurze ředitelů a pedagogů za příklady dobré praxe
Společné výjezdní zasedání pedagogů MŠ, ZŠ a dalších organizací zájmového
Aktivita 3.1.5
a neformálního vzdělávání
Aktivita 3.1.6 Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí z MŠ na ZŠ
Aktivita 3.1.7 Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ
Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ a dalšími organizacemi poskytující
Aktivita 3.1.8
péči o děti předškolního věku
Aktivita 3.1.9 Zavádění spolupráce MŠ se speciálními MŠ
Aktivita 3.1.10 Zavádění spolupráce ZŠ se speciálními ZŠ
Tematická setkávání pedagogů a rozšiřování spolupráce s PedagogickoAktivita 3.1.11
psychologickou poradnou
Priorita 3.

Aktivita 3.1.12
Aktivita 3.1.13
Aktivita 3.1.14
Aktivita 3.1.15
Aktivita 3.1.16
Aktivita 3.1.17
Aktivita 3.1.18

Rozšiřování polytechnické výuky – spolupráce škol s JHK (včetně spolupráce
s firmami), SŠ/SOU, VŠ/VOŠ; personální podpora ZŠ ze strany JU (PedFa,
PřFa); systémového nastavení rozvoje výuky polytechniky na základních a
mateřských školách ve městě České Budějovice
Tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ a MŠ
Zvýšení informovanosti zřizovatelů v oblasti školství
Den Techniky - polytechnická kooperace
Zapojování odborníků z praxe do výuky na školách
Propojení kariérového poradenství na ZŠ s personalisty firem, včetně exkurzí
ve výrobních provozech firem
Spolupráce škol s poskytovateli volnočasových aktivit (programy pro školy,
kroužky, školní družiny na různá témata – příroda, mediální výchova atd.)
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Aktivita 3.1.19
Aktivita 3.1.20
Aktivita 3.1.21
Aktivita 3.1.22
Aktivita 3.1.23
Aktivita 3.1.24.
Aktivita 3.1.25.
Opatření 3.2.
Aktivita 3.2.1

Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, apod.) - prevence sociálně patologických jevů
Aktivity pro děti v době prázdnin (komunitní/ příměstské tábory s různým
zaměřením – na techniku, biologii, jazyky apod.)
Den pro lepší angličtinu – sdílení dobré praxe
Gastronauti – sdílení dobré práce pro školní kuchyně
www.mapvzdelavani.cz - sdílený portál obsahující také lokální a regionální
nabídky akcí a dalších informací z oblasti výchovy a vzdělávání
Happy Hours – pravidelné online tematické porad(n)y pro ředitele a
pedagogy
Rozvoj síťování a místního akčního plánování ve vzdělávání (MAP) na úrovni
ORP, spolupráce s KAP a dalšími MAP
Excelentní centra a sdílená pracoviště
Vytvoření sítě škol na podporu polytechnické výuky, včetně zlepšení
vybavení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kooperace se
zaměstnavateli a SŠ/SOŠ a VŠ/VOŠ
Vybudování excelentních vzdělávacích center pro MŠ, ZŠ i SŠ; podpora
sdílení pořízeného vybavení a technologií a jeho zpřístupnění zájmových
organizacím a veřejnosti
Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti související s využíváním sdílených
center/pracovišť
Personální podpora provozu excelentních center a sdílených pracovišť (také
ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou)
Vytvoření systému centrální správy a koordinace rozvoje pořízeného
vybavení a technologií pro vzdělávání
Vytvoření systému podpory informatiky a polytechnického vzdělávání na
Jihočeské univerzitě - další vzdělávání pedagogů, studentské praxe;
tréninkové pracoviště ICT a polytechniky
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Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol
Rekonstrukce a modernizace objektů zájmového a neformálního
Opatření 4.1.
vzdělávání za účelem rozšíření a zkvalitnění poskytování služeb
Aktivita 4.1.1 Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov
Aktivita 4.1.2 Vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání
Zajištění vhodných prostor a vybavení základen pro volnočasové aktivity a
neformální vzdělávání (letní táborové základny, prostory pro příměstské
Aktivita 4.1.3
tábory; školní družiny a kluby sdílené s komunitou/ neform. vzděl.
organizacemi)
Opatření 4.2. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
Osobnostně sociální a profesní rozvoj osob působících v zájmovém a
Aktivita 4.2.1. neformálním vzdělávání
(pedagogů,
pedagogů
volného
času,
dobrovolníků…)
Aktivita 4.2.2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků
Organizace aktivit – prázdninové příměstské a komunitní tábory, letní
Aktivita 4.2.3. pobytové tábory, mezinárodní a výměnné pobyty, mezinárodní campy
apod.
Vznik a aktivity klubů mládeže, neformální vzdělávání s podporou
Aktivita 4.2.4.
středoškoláků, peer programy
Komunitní centra a mezigenerační kluby, zapojování seniorů do práce
Aktivita 4.2.5.
s dětmi a mládeží
Aktivita 4.2.6. Doučování dětí v rámci NNO/neformálního vzdělávání
Aktivita 4.2.7. Podpora dobrovolnictví a dobrovolníků
Aktivita 4.2.8. Jednorázové společné akce pro děti a rodiče/rodiny s dětmi
Posilování přeshraniční a mezinárodní spolupráce včetně výměnných
Aktivita 4.2.9.
pobytů a výjezdů žáků do zahraničí
Aktivita 4.2.10. Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže, včetně hasičského sportu
Aktivita 4.2.11. Podpora neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, včetně SDH
Priorita 4.
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Seznam zkratek použitých v dokumentu MAP
ČSÚ
DDM
DVPP
CHKO
IROP
ICT
IPRÚ
IT
JU
KAP
MAP
MAS
MŠ
MŠMT
MŽP
NNO
OP VVV
OSPOD
PedFa
PřFa
PS
RSK
ŘV
SO ORP
SŠ
SVP
ŠVP
VOŠ
VŠ
ZŠ
ZUŠ

Český statistický úřad
Dům dětí a mládeže
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Chráněná krajinná oblast
Integrovaný regionální operační program
Informační a komunikační technologie
Integrovaný plán rozvoje území
Informační technologie
Jihočeská univerzita
Krajský akční plán
Místní akční plán
Místní akční skupina
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Nestátní neziskové organizace
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Pedagogická fakulta
Přírodovědná fakulta
Pracovní skupina
Regionální stálá konference
Řídící výbor
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Střední škola
Speciální vzdělávací potřeby
Školní vzdělávací program
Vyšší odborná škola
Vysoká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
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