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Místní akční plán rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II  (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl 
realizován v SO ORP Klatovy v období let 2016 – 2018 MAS Pošumaví. Projekt je zaměřen na rozvoj 
kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělávání, tj. předškolní 
a základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, volnočasové i neformální vzdělávání.   

Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé území, 
prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní 
aktivity na území ORP. Nově je realizován místní akční skupinou MAS Ekoregion Úhlava, z.s. a bude 
trvat do srpna 2022. 

V rámci projektu probíhají nebo budou probíhat:  
1. Konkrétní aktivity pro školy i pedagogy, které vychází z potřeb škol a jsou plánovány na základě 

rozhovorů se školami a z podnětů pracovních skupin projektu 
 Podpora MŠ při diagnostice dětí; V rámci aktivity bude zapojeným MŠ v lednu 2020 zajištěn 

nákup souboru didaktických pomůcek (Klokanův kufr) pro předškolní vzdělávání pomáhající s 
identifikací silných a slabých stránek vzdělávání dítěte v MŠ. Zároveň proběhne seminář zaměřený 
na práci s touto didaktickou pomůckou s p. Petrou Jiřincovou z SVČ Lužánky Brno. V dubnu 2020 
bude připraveno školení zaměřené na Diagnostiku dětí v mateřské škole s lektorkou p. Jiřinou 
Bednářovou z PPP v Brně, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 

 Podpora MŠ při řešení logopedických problémů dětí; cílem je zajistit 1-2x ročně (dle zájmu 
konkrétní MŠ) návštěvu logopeda v zapojených MŠ. Logoped provede screening logopedických 
vad dětí a připraví doporučení pro MŠ a rodiče dětí. V zapojené MŠ bude realizována přednáška 
pro rodiče na téma Logopedické vady a jejich řešení nebo případně konzultace pro rodiče dle 
zájmu školek. V rámci této aktivity proběhne seminář pro pedagogy zaměřený na vývoj řeči 
předškolních dětí a logopedické problémy s  PhDr. Štochlovou, klinickou logopedkou. 

 Spolupráce ZŠ, MŠ a ZUŠ při realizaci výchovných koncertů; Obsahem projektu je realizace 
výchovných koncertů, kterých se účastní více základních či mateřských škol v regionu. Tyto 
koncerty budou zaměřeny dle věku dětí či žáků. Projekt umožní cílit hudební vzdělávání i 
prohlubování kulturního povědomí přímo pro určité věkové skupiny.  

 Setkání s knížkou pro MŠ a I st. ZŠ; Ve spolupráci s knihovnami v území (Městská knihovna 
v Klatovech a v Janovicích nad Úhlavou) je připraven program pro děti zaměřený na motivaci dětí 
k zájmu o knihy a čtení. Zapojené školy navštíví knihovnu a seznámí se s jejím fungováním. Pro 
základní školy budou zakoupeny sady knih od spisovatelky Petry Braunové, které si budou školy 
mezi sebou vyměňovat. Na jaře 2020 proběhnou v zapojených školách besedy s autorkou. Také v 
mateřských školách proběhnou besedy s autorem či ilustrátorem knih zaměřené na předškolní 
děti.     

 Vzdělávání a workshopy zaměřené na rozvoj matematických, logických, přírodovědných 
gramotností a regionálního povědomí 
V průběhu celého projektu budou realizovány aktivity pro děti zaměřené na posílení matematické, 
logické a přírodovědné gramotnosti a regionálního povědomí. V roce 2019/2020 probíhají tyto 
aktivity: 
 Regionální vlastivěda“ s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech   - prohlídka muzea 

v Klatovech a komentovaná vycházka po Klatovech zaměřená na region, kterou připravil pro 
školy pan J. Jirák z Vlastivědného muzea. Školy si mohou pro vycházku zvolit jeden z 
tematických okruhů (Etnografické zaměření - místní zvyky, život na Klatovsku v určité době; 
Archeologickou tematiku - vykopávky, sídla, architektura nebo Historickou tematiku - historie 
Klatovska v kontextu historicko-politickém, památky)  
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 Středověk v západních Čechách s panem Liborem Markem -  cílem je přiblížit žákům 
zajímavým způsobem regionální historii a to buď formou hodinové přednášky, nebo 
dopoledního projektového dne, v rámci nichž se děti seznámí s tím, jaké se v minulosti 
používaly zbraně, nástroje nebo jak se lidé oblékali. 

 Představení ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) - Aktivita zaměřená na zvýšení atraktivity výuky 
přírodovědných předmětů pro žáky ZŠ. V rámci ní již proběhla představení Divadla fyziky ÚDiF 
pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ a seminář pro učitele zaměřený na pokusy, které lze 
využít při výuce. 

 Zdravověda cílem aktivity je připomenout dětem jak bezpečně fungovat v běžném životě či 
při sportu, umožnit jim osvojení si přiměřených praktických dovedností z oblasti první pomoci 
s ohledem na věk dětí a žáků (nacvičit si volání o pomoc pro blízkou osobu, postarat se o 
člověka v ohrožení života apod.). Aktivita bude realizována přímo v zapojených školách ve 
spolupráci s DDM Klatovy a zaměřena dle věku dětí.   

 
2. Setkání Pracovních skupin 
V rámci projektu vznikly 4 pracovní skupiny. Jejich členy mohou být zástupci vedení škol, šikovní 
pedagogové, pracovníci knihoven, NNO, rodiče a další zájemci o danou problematiku.  

 Pracovní skupina pro rozvoj Čtenářské gramotnosti a Pracovní skupina pro rozvoj 
Matematické gramotnosti: Tyto skupiny projednávají témata týkající se jednotlivých 
gramotností, navrhují a realizují aktivity k jejich zlepšení v území, navrhují témata školení či 
exkurzí pro své členy a další pedagogy.  

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti: Úkolem této pracovní skupiny je vytvoření prostoru 
pro diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním 
a základním vzdělávání a také navrhovat vhodné aktivity.  

 Pracovní skupina pro financování: Úkolem této pracovní skupiny je řešit portfolio finančních 
zdrojů na realizaci aktivit MAP II a pro školství a vzdělávání v území.   
 

3. Podpora znalostních kapacit  
V rámci projektu probíhají semináře a workshopy, exkurze, přednášky, diskuse a další formy podpory 
kapacit v tématech rozvoje kvalitního vzdělávání. Témata těchto akcí jsou vybírána dle zájmu a 
konkrétních potřeb účastníků pracovních skupin, Řídícího výboru a na základě rozhovorů s vedením 
škol. Kromě akcí určených pro pedagogy a další pracovníky ve vzdělávání proběhnou také workshopy 
určené pro výměnu zkušeností a diskusi rodičů a pedagogů.  
 
4. Mapování potřeb škol  
V souvislosti se zpracováním MAP a jeho Strategického rámce v průběhu projektu probíhat mapování 
potřeb škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a investic.  

Kontakty: 
MAS Ekoregion Úhlava, z.s. nám. 81, 340 22 Nýrsko                          
https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy 

Ing. Gabriela Šindlerová, koordinátor MAP II, tel. 602 639 762,  sindlerova@ekoregion-uhlava.cz 
Mgr. Jana Kadlecová, koordinátor MAP II, tel 602 178 371, kadlecova@ekoregion-uhlava.cz 
Jitka Babková, asistent koordinátora MAP II, tel. 602 179 381, babkova@ekoregion-uhlava.cz 
 


