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Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP
České Budějovice
1.1 Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí stávajících objektů
Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov mateřských škol
1.1.1 Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
1.1.2 Využití venkovních prostranství u mateřských škol
1.1.3 Venkovní učebny
1.1.4 Zahrady/ přírodní zahrady
1.1.5 Vznik a rozvoj dětských skupin
1.1.6 Úprava prostor pro 2-leté děti
1.1.7 Odstraňování bariérovosti
1.2 Modernizace vybavení mateřských škol
1.2.1 Vybavení pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol
1.2.2 Vybavení pro polytechnickou výchovu
1.2.3 Vybavení pro čtenářskou pregramotnost
1.2.4 Vybavení pro matematickou pregramotnost
1.2.5 Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu
1.3 Zvyšování kvality předškolní výchovy
1.3.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ včetně teambuildingových činností
1.3.2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků MŠ včetně teambuildingových
činností
1.3.3 Vzdělávání ped. pracovníků MŠ - jak správně nastavit práci ve velkých skupinách, praktické
zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
1.3.4 Rozšiřování spolupráce s rodiči
1.3.5 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí
1.3.6 Zavádění a rozšiřování spolupráce s místní komunitou - včelaři, hasiči, myslivci, rybáři,
baráčníci atd.
1.3.7 Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím her a programů, spolupráce s místní
knihovnou
1.3.8 Rozvoj logického myšlení prostřednictvím her a programů, rozvoj matematické
pregramotnosti
1.3.9 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
1.3.10 Posilování mezinárodní spolupráce
1.3.11 Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní psycholog a další)
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Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP
České Budějovice
2.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
2.1.1 Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov základních škol
2.1.2 Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
2.1.3 Využití venkovních prostranství u základních škol
2.1.4 Venkovní učebny
2.1.5 Zahrady/ přírodní zahrady
2.1.6 Sportoviště
2.1.7 Dopravní hřiště
2.1.8 Odstraňování bariérovosti
2.2 Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
2.2.1 Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním odborných učeben
2.2.2 Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním kmenových učeben
2.2.3 Vybavení za účelem zkvalitnění dopravní a zdravotní výuky
2.2.4 Vybavení pro polytechnickou výchovu
2.2.5 Vybavení pro čtenářskou gramotnost
2.2.6 Vybavení pro matematickou gramotnost
2.2.7 Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu
2.3 Zvyšování kvality základního vzdělávání
2.3.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách - motivace žáků ke čtení, čtenářské
kluby, spolupráce s místními knihovnami, nové metody ve výuce zaměřené na čtenářskou
gramotnost
2.3.2 Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách - podpora zájmu žáků o matematiku,
kluby zábavné logiky a deskových her, využití nových metod výuky
2.3.3 Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykové výuky
2.3.4 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (osobnostní plán rozvoje, profesní
portfolio, rozvojový plán školy apod.)
2.3.5 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků ZŠ
2.3.6 Setkávání, výměny zkušeností, teambuilding, exkurze pro pedagogický sbor v rámci školy
2.3.7 Kultivace vnitřního klimatu školy (možná témata např. sebereflexe, syndrom vyhoření, práce
s problematickým žákem, kolektivem apod.)
2.3.8 Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
2.3.9 Zavádění badatelského vzdělávání včetně činnostního učení
2.3.10 Personální podpora (správce sítě, ICT technik, školní asistent, speciální pedagog, školní
psycholog, sociální pedagog a další)
2.3.11 Sdílený poradce v právních oblastech, projektový manažer
2.3.12 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, spolupráce s místní knihovnou
2.3.13 Rozvoj lokálního kulturního povědomí žáků a patriotismu
2.3.14 Rozšiřování tématických projektových dnů na ZŠ
2.3.15 Zvyšování participace žáků a zavádění žákovských parlamentů,popř. Dětských
zastupitelstev
2.3.16 Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a výjezdů žáků do zahraničí
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Spolupráce - Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a
efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání
3.1 Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit
3.1.1 Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých MŠ
3.1.2 Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých ZŠ
3.1.3 Stáže pedagogů v zahraničí
3.1.4 Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí z MŠ na ZŠ
3.1.5 Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ
3.1.6 Zavádění a rozšiřování spolupráce s dalšími organizacemi, využití prostor nově moderně
vybavených MŠ, především neformálního vzdělávání a komunitních setkávání rodin s dětmi i
mezigeneračně
3.1.7 Spolupráce a sdílení zkušeností MŠ - příklady dobré praxe, ukázka učitelům, co kde jinde jak
funguje, co se povedlo
3.1.8 Zavádění spolupráce MŠ se speciálními MŠ – možnost podívat se na běžnou práci ve
speciálních školkách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
3.1.9 Rozšiřování polytechnické výuky – spolupráce škol s JHK (včetně spolupráce s firmami), SŠ,
VŠ
3.1.10 Exkurze pedagogů a žáků do středných škol,přechod dětí ze ZŠ na SŠ/ SOŠ
3.1.11 Tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ i MŠ
3.1.12 Zvýšení informovanosti zřizovatelů v oblasti školství
3.1.13 Den Techniky - polytechnická kooperace
3.1.14 Zapojování odborníků z praxe do výuky na školách
3.1.15 Propojení kariérového poradenství na ZŠ s personalisty firem, včetně exkurzí ve výrobních
provozech firem
3.1.16 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež atd.) prevence sociálně patologických jevů
3.1.17 Aktivity pro děti v době prázdnin (příměstské tábory s různým zaměřením – na
techniku,biologii,jazyky apod.)
3.2 Excelentní centra a sdílená pracoviště
3.2.1 Vytvoření sítě škol na podporu polytechnické výuky (včetně zlepšení vybavení, dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, kooperace se zaměstnavateli a SŠ/SOŠ)
3.2.2 Vybudování excelentních vzdělávacích center pro MŠ, ZŠ i SŠ
3.2.3 Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti
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Další vzdělávání - Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a
neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol
4.1 Rekonstrukce a modernizace objektů zájmového a neformálního vzdělávání za účelem
rozšíření a zkvalitnění poskytování služeb
4.1.1 Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov
4.1.2 Zajištění vhodných prostor pro školní družiny a kluby
4.1.3 Rozšiřování využití prostor pro volnočasové aktivity a neformální vzdělávání
(učebny,klubovny,apod.) včetně vybavení
4.2 Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
4.2.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - kurzy, workshopy, metodické podklady, jak
přispět v problematických oblastech pregramotností a dovedností v neformálních vzdělávání a jejich
aktivitách apod.
4.2.2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků
4.2.3 Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a výjezdů žáků do zahraničí
4.2.4 Personální podpora (školní asistent, sociální pedagog, koordinátor podpory nadání, kariérový
poradce,sociálnípedagog, speciální pedagog a další)

