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r.vtzE

Spróvní obvod oRP Litvínov disponuje stabilní, spolupracujÍcí o finančně udržitelnou sítÍ

zóktadních a moteřských škol rozvíjející potenciól obyvotel regionu s ohledem na regionólní

potřeby'

strukturou, kapocitou o obsahem vzdělávacích programů zókladních i mateřských škol s

kvalitními o motivovanými zaměstnonci jsou vytvořeny tokové podmínky, oby ze základních

škot odchózeli osobnostně připravení a všestranně vzdělaní žáci, kteří budou pokročovot v

dolším vzdělóvóní a úspěšné příprově pro budoucÍ povolóní.

Působení ostatních aktérů v oblosti vzdělóvónÍ pozitivně ovlivňuje školní i mimoškolní

vzdělóvóní dětí o žáků, jejich znalosti, dovednosti i zájmy'
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2. Popis zapojení aktérů

1. struktura partnerství; seznam relevantních aktérů

struktura a konkrétní složení partnerstvíje předmětem dohody relevantních aktérů předškolního a

základního vzdělávánÍ na územíobce s rozšířenou působností LitvínoV. Partnerstvím se rozumíširoká

platforma spolupracujících subjektů.

struktura a seznam partnerů MAP oRP Litvínov:

1) Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých zřizovate|ů) - Město

LitVínoV, Město Meziboří, Město Hora Svaté Kateřiny, Město HorníJiřetín, Město Lom, obec

Louka u Litvínova, Veronika šťovíčková, Mgr. Václav Hořejší (Sportovní soukromá základní

škola); Mgr. Zuzana štěpánová, lng. František Štěpán, Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s

(Mateřská škota Jeřabinka, pracující na principech waldorfské pedagogiky); Mgr. Dagmar

Coubalová (FoX cREATlVE)

2) školY a poskYtovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní ško|y, speciální školy, základní

umělecká škola, školská zařízení, neziskové organizace) - 7ákladní škola a Mateřská škola

LitVínoV, Ruská 2059, okres MosU Základní škola s rozšířenou rniukou.jazyků a Mateřská škola

Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most; Základní škola speciální a Praktická škola

Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most; Základní škola a Mateřská škola Litvínov _ Janov,

Přátelství 160, okres Most; Základní škola Litvínov _ Hamr, Mládežnická 22o, okres Most;

Mateřská škola LitVínoV, Gorkého 1614, okres Most; ZákIadní umělecká škola Litvínov,

Podkrušnohorská 1720' okres Most; Základní škola a Mateřská škola Meziboří Základní škola

a Mateřská škola Hora svaté Kateřiny, Základní škola a Mateřská škola HorníJiřetín, Základní

škola a Mateřská škola Lom, Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova, sportovní

soukromá základní škola s'r.o., Mateřská škola Jeřabinka, pracující na principech waldorfské

pedagogiky, FoX cREAT|VE s.r.o.; oblastnícharita Most, Městská knihovna Litvínov

3) Uživatelé vzdělávání (děti, žáci, rodiče)

2. Komunikační strategiei Pravid|a pro zapoiení dotěené veřeinosti; komunikační mechanismv

uvnitř MAP

spolupráce v partnerství probíhá dle principu zapojení veřeinosti.

- Pravidelné informování (zosílóní informočních mdterióIů, zveřejnění moteríálu na webových

strónkóch Místního okčního plónu vzdělóvóní ve spódovém území obce s rozšířenou

působností Litvínov /dóte MAP oRP/, telefoníckd d emoilovó komunikoce, informoce

v regionúlnÍm tisku) _ pravidelně informováni jsou zřizovatelé škol, školy a poskytovatelé

vzdělávání; uživatelé vzdělávání (rodiče a žáci) jsou informováni prostřednictvím webových

stránek projektu a jednotlivých škol; dá|e jsou informovány nestátní neziskové organizace

(dá|e NNo) poskytující sociální služby (zaměřené na mimoško|ní aktivity dětí a mládeže) V

rámci partnerství KPSVL (koordinovaný přístup V sociálně Vyloučených lokalitách) města

Litvínova; dále jsou informovány spádové obce, které nejsou zřizovateli škol, aIe na jejichž

území působí nebo budou působit neformální dětské kluby nebo kroužky - ze.jména v rámci

přípravy a zpracování strategického rámce MAP a dá|e v souvislosti 5 přípravou a

zpracováním analytické části MAP, V rámci plánování a přípravy spoIečných aktivit. Na

webových stránkách pro.jektu jsou zveřejňovány návrhy a konečné verze jednotlivých částí
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strategického dokumentu MAP oRP Litvínov, zápisy zjednání odborné pracovní skupiny a

Říd ícího Výboru.

Aktivní informování na spotečných nebo individuálních jednáních - Řídící v'1tor (dóle ŘV),

odbornó procovní skupina (dále oP5); individuólní setkání, e-moilovó o telefonická

komunikace, zosílóní pozvánek na jednání, podkladů k projednóvaným bodům jednóní, zdpisŮ

zjednán0; Řídící v,ibor MAP oRP LitVínoV je zastoupen Všemi definovanými partnery

(zástupci zřizovatelů škol, zástupci škol a poskytovatelů vzdě|ávání, rodiči, dále zástupci

Místních akčních skupin /dále MAs/, zástupci Krajského akčního plánu vzd ělávání ldále K^P/ ,

zástupci lntegrované územní investice ldále Í|l , zástupci Agentury pro sociální začleňování

/dále 
^sZ/, 

zástupci NNo, Městská knihovna Litvínov) v odborné pracovnískupině MAP oRP

Litvínov jsou zastoupeny všechny ško|y, které se nachází ve spádovém území oRP LitVínoV _

každá škola má vpracovní skupině svého zástupce; dá|e je v pracovní skupině zástupce

Městské knihoVny LitVínoV, Zástupce odboru sociáIních Věcí a škoIství (dále osvš) Městského

úřadu LitVínoV, který VoPs zastupuje NNo a rodiče, VoPs je zástupce AsZ; ŘV a oPs jsou

informováni především na spoIečných a případně individuálních jednáních, oPS jsou zasílány

zápisy z jednání oPs + pozvánky s programem, podklady pro setkání; členům ŘV jsou zasílány

zápisy z jednání ŘV, materiál k projednání; veškeré zápisy z jednání ŘV a oPs jsou zveřejněny

na webových stránkách projektu.

Konzultování - ti. sběr a vypořádávání připomínek k jednotlivým částem MAP a k finálnímu
plánu - konzultace a sběr připomínek probíhá v první fázi na pracovních setkáních odborné
pracovní skupiny, která připravuje materiál kdalšímu projednávání pro Řídící Výbor MAP.

Členové oPs informují a konzultují návrhy za jednot|ivé školy s řediteli škol. Po projednánína

školách je materiál konzultován v odborné pracovní skupině a je připraven návrh pro Řídící

výbor. Řídící v'ibor materiály projednává a případně schvaluje. Připomínky ŘV jsou

zapracovány (odbornou pracovní skupinou nebo manažerem projektu _ vzávisIosti na

předkládaném materiálu) Vco nejkratší době tak, aby o připomínkovaném (doplněném)

materiálu mohlo být hIasováno nejdé|e na dalším jednání ŘV, případně, prostřednictvím

h|asování per ro||am - blíže je specifikováno Ve statutu a Jednacím řádu Řídícího Výboru.

Zapojení zástupců do pracovní skupiny nebo do Řídícího výboru - všechny vzdě|ávací

instituce zajišťujícÍ základní a předškolní vzdělávání na území oRP LitVínoV mají své

zastoupeníV oPs případně v ŘV, dále.isou v ŘV nebo v oPS zastoupeny neziskové organizace,

organizace mimoškolního vzděláVání (Městská knihovna Litvínov, Základní umělecká škola).

3. lmplementační plán; orPanizační struktura MAP

o Tým Projektového řízení (Realizační tým) - Manažer projektu, ekonom, administrativní

pracovník (odpovědnost za realizaci projektu vsouladu sžádostí o podporu a pravid|y

programu oP WV). Zabezpečuje činnost Řídícího Výboru a odborné pracovní skupiny. Schází

se průběžně, dIe potřeby, obvykle jedenkrát měsíčně.

o odborná pracovní skupina _ vedoucí odborné pracovní skupiny, zástupci základních a
mateřských škol na území oRP LitVÍnoV, zástupce oSVš, zástupce AsZ , zástupce Městské

knihovny LitvínoV; odborná pracovní skupina má ceIkem 17 členů včetně vedoucího.

Jednotliví členové oPS jsou specialisty zoblasti matematiky, speciální pedagogiky,

výchovného poradenství, jazykového vzdělávání, čtenářské gramotnosti, po|ytechnického

vzdělávání, digitálních kompetencí, kariérového poradenství, inkluze. oPs je odpovědná za

zpracování všech částí dokumentu, zajišťování potřebných podk|adových materiálů pro

zpracování jednotlivých částí strategického dokumentu; členové zajišťují přenos návrhů

výstupů a konečných verzí výstupů do jednotlivých ško|, vyhodnocují realizované aktivity;
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oPS je součástí realizačního týmu a zároveň je organizačním prvkem _ pracovním orgánem

Řídícího výboru. 5chází se obvykle dvakrát měsíčně.

Řídící Výbor - je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. odehráVá se zde spolupráce

všech relevantních aktérů Ve vzdělávání V území oRP Litvínov. Je hlavním představitelem

MAP oRP LitVínoV _ projednává podklady a návrhy k přípravě, rea|izaci a evaluaci MAP oRP

LitVínoV. Zprostředkovává přenos informací v území. Schvaluje veškeré součásti dokumentu

MAP oRP LitVínoV, Včetně strategického rámce MAP do roku 2023. Schvaluje statut a Jednací

řád, volísvého předsedu. Řv jedná v souladu se statutem a Jednacím řádem.

4. Principv MAP oRP Litvínov

V rámci tvorby a realizace MAP oRP LitVínoV jsou respektovány základní principy řízeného

plá nová ní.

- Princip spolupráce - viz ( struktura partnerství )
V rámci MAP oRP LitVínoV spolupracují zřizovatelé škol (obce a kraj), poskytovateIé

vzdělávání (základnía mateřské školy, organizace mimoškolního vzdělávání) a uživate|é (děti

a žáci základních a mateřských škol, rodiče).

- Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovaných procesů (viz Komunikační strategie) _

čtyřstupňoVý systém;

a) Zajištění přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím Webových stránek projektu

MAP oRP Litvínov a předávání informací. odkaz na webové stránky:

c)

5 3893/a rc h iv=0&p 1=82153

Aktivní informoVá n í občanů - prostřednictvím informovánív místních denících, přenášení

informací prostřednictvím odborné pracovnískupiny a Řídícího Výboru, jednotlivých škol

a zřizovatelů škol

Konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění

postoje Veřejnosti k dokumentu); Prostřednictvím odborné pracovnískupiny a Řídícího

výboru
spoluúčast Veřejnosti na p|ánování_ zejména prostřednictvím odborné pracovní skupiny

a Řídícího výboru

Princip dohody
Výs|edný MAP oRP LitVínoV je dohoda, ve které se zřizovatelé, poskytovate|é a uživate|é

dohodnou na spolupráci v oblasti vzdě|ávání. Dohoda bude výs|edkem svobodné rozpravy a

demokratické spolupráce. Princip dohody bude uplatněn nejen Vrámci výběru záměrů, ale

také Ve způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

Princip otevřenosti (viz Komunikační strategie)

MAP oRP LitVínoV spolupracuje také s organizacemi mimoškolního vzdělávání, tj'

neformálního a informálního. Základním předpokladem pro efektivní propojování procesů je

jeho otevřenost' Tvorba a reaIizace MAP oRP LitVínoV respektuje zásady rovných příležitostía

možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. otevřenost MAP bude

přispívat k budovánídůvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit

a podpoře přenositeInosti příkladů dobré praXe mezi jednotlivým i MAP navzájem.

b)

d)
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Princip SMART
cílem MAP je stanovovat priority V oblasti vzdělávání(předškolního a základního) a následně

připravovat jejich realizaci. Realizace musí být provediteIná, a proto bude sestavena jako

SMART: S - specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků, M - měřitelná, tj.

s uvedenými indikátory, které jsou měřite|né a vypovídající; A - akceptovatelná, tj.

projednána V partnerství MAP, odsouhlasená s jasně vymezenými kompetencemi i

povinnostmi, R - realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a

Zdroje dostupné, T - termínovaná, tj. náVrhy opatření mají svůj jasný termín.

Princip udržitelnosti
Tvorba MAP oRP LitVínoV není účelovou aktivitou, slouží k nastavení a rozvoji d|ouhodobých

procesů spolupráce aktérů voblasti vzdě|ávání na místní úrovni. Plánování je opakující se

proces, Ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, Vyhodnocovat dosahování cílů a
přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji.

Princip partnerství
Partnerství spočívá ve spolupráci více subjektů při přípravě a následné realizaci plánu.

obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení,

monitorování a vyhodnocování plánu' Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na

demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení p|ánu.
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3. Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP

W

PRIORITA cíLE
1. Kvalitní a dostupné
základní vzdělávání
respektující potřeby
každého žáka

]-.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání
zaměřené na klíčová opatření (čtenářská a matematická gramotnost,
cizí 1azyky, přírodní vědy, polytechnické Vzdělávání, lT) posilující
přípravu na uplatněnížáků na trhu práce a zvyšujícídostupnost
jednotlivých škol
1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších
pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti
pedagoga, nepedagogičtí pracovníci) na Zš v území
1.3 Zajištěné podmínky pro rozvoj matematické a čtenářské
gra motnosti na základních školách
1.4 Zajištěné podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání
1.5 Zajištění kvalitního kariérového poradenství
1.6 zajištění rozvoje klíčornich kompetencížáků ZŠ (kompetence
k učení, k řešení problémů, komunikativnL sociálnía personální,
občanská a pracovní)

1.7 NaVýšení kapacity základního školstvív souvislosti se zaváděnim
chybějících alternatiVních pedagogických směrů vzdělávání žáků

2. Kvalitní a dostupné
předškolní vzdělávání s
ohledem na inkluzi

2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro předškolnívzdělávání
Včetně rekonstrukcí prostor a Vybavení se zaměřením na posílení
jejich dostupnosti při zohlednění požadavků rozvoje potenciálu
každého dítěte a prvků inkluze
2.2 Zajištění podpory kvalitního a ínkluzivního předškolního
vzdělávání formou posílení personální kapacitv a speciálního wbavení
2.3 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické a &enářské
pregramotnosti, polytechnické Výchovy včetně EWo a základů cizích
jazyků

2.4 Zajištění podmínek pro základy klíčových kompetencídětí
(kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociálnía
personální, činnostní a občanské)

3. Zájmové a neformální
vzdělávání

3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání
3.2 Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzděláVáníVčetně
pohybových aktivit zajišťující podmínky pro rozvoj kulturního a
sportovního povědomí a vyjádření dětí

4. Sítování aktérů a sdílení
dobré praxe

4.1 Podpora cílené spolupráce subjektů v oblasti formálního a
neformá lního/zájmového vzděIává n í Včetně škol Vyššího stupně a

sportovních klubů
4.2 VýstaVba excelentních vzdělávacích prostor pro sdílené aktivity
v rámci formálního i neformálního a zájmového vzdělávánív území
oRP LitVínoV

5. Doplnění a
rekonstrukce potřebné
infrastruktury

5.1VýstaVba a rekonstrukce infrastruktury formálního i neformálního
a zájmového vzdělávánív územíoRP LitVínoV
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4. Popis priorit a cílů

PodkIadem pro formulaci priorit a cílů obsažených V tomto dokumentu jsou:

. Výstupy zjednání odborných orgánů vytvořených vrámci projektu MAP oRP LitVínoV, reg.

číslo CZ.O2.3.68/0.o/o.o/15_oo5_oooo714 (odborná pracovní skupina, Řiaicivýnor);

. strate8ické rozvojové dokumenty .iednotIivých školských subjektů působících na území oRP

Litvínov;

. Výstupy z řízených rozhovorů s vedením jednotlivých subjektů působících v oblasti vzdě|ávání

na ÚzemíoRP Litvínov;

. Výstupy z agregovaných dat dotazníkového šetření realizovaného Mšvt v roce 2015;

. statistická data mapující územíSo oRP Litvínov;

. Výstupy z metaanalýzy strategických rozvojových dokumentů Vztahujících se k územíSo oRP

LitVínoV (strategie území správního obvodu oRP LitVínoV v oblasti předškolní výchovy a

základnÍho ško|ství, sociálních s|užeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti na období

2o1-4-2023; Program rozvoje města Litvínov na roky 2014-2020; strategie komunitně

vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Naděje o.p.s. období 2074 _ 2020;

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ústeckém kÍaji 20L6-2020]

strategie regioná|ního rozvoje čR 2014_2020 a další)



EVROPSKA UNIE
Evropskó slíLlklUíálni ainVestlčni íoody
oDeíaČnl proq.am Výz|Um' ivola vzdéláváni

Priorita 1. KVALITNíA DosTUPNÉ áKLADNíVzDĚúvÁNí REsPEKTUJící PoTŘEBY KAŽDÉHo ŽÁKA

1 Povinná, doporučená, průřezová a volitelná opatření MAP dIe Přílohy č.2 k předkládáníprojektů _ PosTUPY

ZPRAcoVÁN í MÍsTNÍcH AKčNícH PúNŮ, s.19-2o; (P) povinné, (D) doporučené, (PaV) průřezové a Volitelné

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby}aždého žiáka

Cíl a jeho popis 1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastřuktury pro základní vzděIávání

zaměřené na klíčová opatření (čtenářská a matematická gramotnost' cizí

iazvkv, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, lT) posilující přípravu na

uplatnění žáků na trhu práce a zvyšující dostupnost jednotliv'ých škol

V rámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na rekonstrukci a modernizaci

školních budov a dalšího potřebného zázemí Včetně projektů zvyšujících

bezbariérovost budov. součástí bude také budování, modernizace

specia lizova ných učeben určených ke vzdělávání voblastech posilujících

uvedené kompetence.

Z provedené anotýzy vyplynul rozpor mezi požodavky kladenými no moderní
výuku preferovaných oblastÍ vzděláVóní a opatřeními stonovenými metodÍkou

MAP vedoucÍmi k posílení klÍčových kompetencí žákŮ no stroně jedné a reólnou
podobou učeben pro jejich výuku no stroně druhé. Požadovóny jsou zejména

učebny lT, učebny o vybovení pro výuku jozyků, moderní vybavení pro výuku

přÍrodních věd- omezená je v součosné době toké bezbariérovost zš, o to jak

z pohledu pohybu po školách samotných, tak i do souvisejících částí (jídelny,

družinv, WC, apod.).

Vazba na
opatření/téma1

(P) lnkluzivnívzdětávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) Rozvoj kompetencídětía žáků V polytechnickém vzdělávánÍ
(PaV) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
(PaV) Rozvoi kompetencídětí a žáků pro aktivní používánícizího jazyka

lndikátory Počet projektů realizovaných z lRoP na ZS

Počet nových a modernizovaných učeben
Počet plně bezbariérových Zš

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka

Cíl a jeho popis 1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků

(školní psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga,

nepedagogičtí pracovníci) na zš v území

V rámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na dosažení kvantity i kvality

lidských zdrojů na Zš nezbytné pro úspěšnou aplikaci principů a požadavků

inkluzivního vzdělávání.

Podle výstedků analýzy potří mezi hlavní problémy no úrovni zóklodního školství
nedostatečné finončnÍ zajištění vyplývající ze zvýšených personólních nórokŮ na

prócÍ s molými/heterogenními skupinami žóků vyžadovoných principy

inktuzivního vzdě!úvóní. V blÍzké budoucnosti bude nezbytné posílit nóstroje pro

aplikaci inkluze na Zš (posílení motivace školských pracovníků, zavódění nových

metod, výměno zkušeností, próce s rodiči žóků, apod.), vyžodovóno je rozšíření

DVVP o celoživotního vzdělávání na další oblasti včetně inkluze spolu

s omezením dopodů nepřítomnosti vzdělávoných pedagogů no kvalitu

vzdělávóní žóků.
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vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(P) čtenářská a matematická gramotnost V základním vzdělávání
(D) a (PaV) - vazba na všechna vymezená opatření/témata

lndikátory Počet úvazku školních psychologů

Počet úvazku školních speciálních pedagogů

Počet úvazku asistentů pedagoga

Počet vzdělávacích akcí (semináře, kurzy, workshopy, konference,...) pro
pedagogv

PRIORITA 1' Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka
Cíl a jeho popis 1.3 Zaiištěné podmínky pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na

základních školách

obsahem budou aktivity směřující kzajištění podmínek (nákup vybavení a
materiálů, příprava a realizace specia lizova ných vzdělávacích programů, jejich
popularizace mezi žáky a zejména rodiči, apod.) nezbytných pro rozvoj
čtenářské a matematické gramotnostiV územíoRP Litvínov.

Podle výstupů z analýzy potří čtenářskó gramotnost (čtení samotné a zejména
čtení s porozuměním o nóslednó próce s textem) o motematická gromotnost
k parometrům ýrazně ovlivňujÍcím úspěšnost žáků v dalších předmětech o jsou i
foktorem pŮsobícím prŮřezově na školnÍ úspěšnost žáka. Proto bude cíl
naplňován prostřednictvím zlepšení technické zóklodny (nákup techniky a
pomůcek), využíváním modernÍch metod a poznotků ve výuce a posílením
kompetencí pedagogů (specializovoné vzdělávání). VyužÍty budou nástroje
mimo klosickou výuku (čtenóřské a matematické kroužky, soutěže o olympiády,
projektové dny, veřejnó o outorskd čtení, apod.), a to i ve spoluprúci s dalšími
vhodnými subjekty EUš, knihovny opod.). Realizovóny budou individuótní i
společné okce zoměřené na propogaci čtení a motemotiky mezi žáky o zejména
rodiči'

Vazba na
opatření/téma

(P) čtenářská a matematická gramotnost V základním vzdělávání
(PaV) Rozvoi digitálních kompetencí dětí a žáků

lndikátory Počet projektů realizovaných na podporu matematické a čtenářské gramotnosti
Počet pedagogů zapojených do aktivit kposílení matematické a čtenářské
gramotnosti
Počet realizovaných společných projektů realizovaných na podporu
matematické a čtenářské gra motnosti

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka
Cíl a jeho popis 1.4 zajištěné podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání

obsahem budou aktivity směřující k zajištění podmínek (nákup vybavení a
materiálů, příprava a realizace specia lizova ných vzdělávacích programů, jejich
popularizace mezi žáky a zejména rodiči, apod.) nezbytných pro rozvoj
polytechnického vzdě|ávání v území oRP Litvínov.

Podle výstupů z anolýzy jsou podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělóvóní
mezi školomi nerovnoměrné. část škol využila možností v uptynutém
programovém období o zojistilo si prostřednictvím dotocí vybavenÍ, u části škol
jsou podmÍnky nedostatečné jak po moteriólní, tok i personólní stránce'
Minimálně využíváno ie možnost užší spolupráce se středními školomi, prokticky

10
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vůbec neexistuje spolupráce s místními firmami' Proto budou reolizovóny
oktivity no posílení technické zóklodny (dobudování o vybavení dílen, vybovení
speciálních učeben pro přírodnívědy, technÍku o EWo) o personálního obsazení
škol (specializované vzdělávání pedagogů pro zojištěnÍ odpovÍdojící kvolifikace).
Zo účelem zvýšení popularity řemesel dojde k podpoře vozeb no místní Íirmy o
vhodné střední školy, budou orgonizovány společné okce pro děti a rodiče, čímž
dojde k přesohu a pozitivním dopodům no koriérové poradenství.

Vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávánía podpora dětía žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) Rozvoj kompetencídětía žáků V polytechnickém vzdělávání
(D) Kariérové poradenství v základních školách

lndikátory Počet realizovaných projektů zaměřených na rozvoj polytechnického Vzdělávání
Počet vybudova ných/vybavených prostor (dílny, třídy, pracovny) pro potřeby
polytechnického vzdělávání
Počet společných projektů (zapojených subjektů) na rozvoj polytechnického
vzdělávání

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektuiící potřeby každého žáka

Cíl a jeho popis 1'5 zajištění kvalitního kariérového poradenství

obsahem budou aktivity směřující k zajištění úrovně kariérového poradenství
na základních školách v kvalitě, která bude odrážet skutečné schopnosti a

možnosti žáků a umožní jejich úspěšné studium na středních školách či

učebních oborech.

Joko jednd z problémových oblostí byly anolýzou identifikovány výsledky
koriérového porodenství na zókladních školách, respektive úspěšnost žókŮ na
jimi vybraných střednÍch školóch. Důvodem je kromě jiného výrazný převis
volných míst na středních školóch vyvolóvojící u žóků o jejich rodičů očekóvóní
neodpovídojící reólným schopnostem žáků opouštějících poslední ročníky Zš.

vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených škoIním neúspěchem
(D) Kariérové poradenství V základních ško|ách

lndikátory Počet škol/subjektů poskytujících kariérové poradenství na základních školách
Počet společných akcíV oblasti kariérového poradenství
Počet pedagogů a výchovných poradců proškolených voblasti kariérového
poradenství

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka
Cíl a jeho popis zaiištění rozvo|e klíčových kompetencí žáků

k řešení problémů, komunikativní, sociální
pracovnfl

zš (kompetence k učení,
personální, občanská a

obsahem této části budou všechny aktivity Vztahující se k přípravě žáků na

posilováníkompetencí spojených se Vstupem a aktivní účastí na kvalifikovaném
a odpovědném rozhodování a životě v demokratické společnosti. Podporovány
budou jak aktivity V rámci jednotlivých škol, tak i společné akce více subjektů
působících voblasti vzdělávání (školní parlamenty, besedy s významnými
osobnostmi, kontakty se samosprávami a úřady, projektové dny, spolupráce se
zahraničními partnery, apod.).

Podle analýzy je vhodné i nadóle v souladu s obsohem rozvojových dokumentů
škol o ieiich školních vzdělóvacích progromů posÍlovat kompetence potřebné

1,'1,
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k úspěšnému životu v současné společnostÍ - utváření a obhajoba vlastního

názoru, kritické myšlení, kultura komunikoce, empotie, zvlódóní emocí,

schopnost řešit problémy, práce v kolektivu opod. Nedostotečné je mapování
individuálního potenciálu žókŮ, což neumožňuje cílený výběr ndstrojů pro jeho

ro2vol.

vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) Kariérové poradenství v základních školách
(D) a (PaV) _ vazba na většinu vymezených opatření/témat

lndikátory Počet aktivit/akcí realizovaných ve školách
Počet spoIečných akcí realizovaných v území

PRIORITA 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka

Cíl a jeho popis 1.7 Navýšení kapacity základního školství v souvislosti se zaváděním

chybějících alternativních pedagogických směrů vzdělávání žáků

Vrámci cíle budou realizovány aktivity zaměřené na zavádění alternativních
pedagogických směrů využívajících výrazně individuální přístup a metody
podporující rozvoj potenciálu každého žáka do stávající soustavy vzdělávání na

území oRP LitVínoV. Půjde jak o zakládání nových vzdělávacích zařízení

zaměřených na vyučování alternativními metodami, tak i o zřizování

specializovaných tříd V již existujících školách.

V rómci zpracovoné onalýzy byla zjištěna naprostó absence alternotivních
metod využívoných zdkladními školami mimo hlavní vyučovocí proud
(woldorfskó, Montessori, daltonská, jenská apod.). Vzhledem ktomu, že jsou

tyto metody v čósti mateřských škot již využívóny (Mš Jeřobinko) a zájem mezi
rodiči o tento typ vzdělávóní je, zajistí projekty předkládané v tomto cíli plynulý
přechod těchto dětÍ na zóklodní školy.

Vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) a (PaV) částečný dopad na všechna opatření

lndikátory Počet realizovaných projektů zaměřených na zavádění alternatiVních metod
výu ky
Počet nových tříd s alternativním způsobem výuky

1-Z
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Vazba cílů Priority 1. Kvalitní a dostupné základní vzdělávání respektující potřeby každého žáka

na opatření/témata stanovená metodikou

cíl 1.1 cil L.2 cíl 1.3 cíl I.4 cíl 1.5 cíl 1.6 cíl L'7
Povinné Předškolní vzdělávání a

péče: dostupnost -
inkluze - kvalita

X

čtenářská a
matematická
gramotnost v základním
vzdělávání

x XXX XXX XX X

lnkluzivní vzdělávání a

podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

XXX XXX X XXX XXX XXX XXX

Doporučené Rozvoj Podnikavosti a
iniciatíw dětí a žáků

XX XXX X X XX XX

Rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém
vzdělávání

XXX XXX X XXX X XX

Kařiérové poradenství v
základních školách

X XXX XXX XXX XXX

Průřezové a
volitelné

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků

XXX XXX XX XXX XX

Rozvoj kompetencí dětí
a žáků pro aktivní
používání cizího jazYka

XXX XXX XX X

Rozvoj sociálních a
občanských kompetencí
dětí a žáků

XXX X XXX XXX

Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků

XXX XX X

lnvestice do rozvoje
kapacit základních i

mateřských škol a
ostatních aktérů

xxx X X

Aktivity související se
vzděláváním mimo oP
VW, IROP a OP PPR

XX X

13
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Priorita 2. rvnltrruí n oosrupnÉ pŘeoŠxorní vzoĚLnvÁruí s oHLEDEM NA lNKLUzl

PRIORITA 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzí
Cíl a jeho popis 2.1 Modeřnizace a rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání včetně

rekonstrukcí prostor a vybavení se zaměřením na posílení jejich

dostupnosti při zohlednění požadavků inkluze

obsahem budou aktivity směřující k naplnění potřeb předškolního vzdělávání, a
to jak z pohledu kapacity, tak i z pohledu kvality odpovídající požadavkům

současných rodičů, včetně bezbariérovosti Mš. Jedná se o modernizaci
současných prostor pro aktivity dětí, ale i zázemí, jako jsou toalety, jídelny nebo

zahrady Včetně dovybavování venkovních prostor herními a výukovými prvky.

V případě plně obsazených tříd dojde k úpravám prostor za účelem splnění
podmínek spojených s individuálním přístupem k dětem. S ohledem na zvýšený
zájem o umístění dětí spojený se změnami legislativy může dojít ke zvyšování
kapacity stávajících, případně zřízení nových zařízení'

Pódte anatýzy současného stavu je současná kapacita MŠ relativně dostačujíCÍ,

nicméně vybavení části z nich neodpovídd nejmodernějším trendům d vyžaduje

další investice, zójem je také o rozšÍření nabídky alternativních přístupů
k předškolnímu vzdělávdnÍ' Vzhledem k rozšíření věkového spektrd dětí
novštěvujících Mš bude nutno zojistit podmínky pro menší skupinky umožňujíci
přístup vÍce odpovídající věkové úrovni dětí, zejména těch nejmlddších' To

s sebou nese nároky toké na větší diferenciaci na vybavení Mš nábyťkem,

sanitárnÍ techniky v sociálnÍch zařízeních, nóbytkem jídelen apod. V případě
potřeby budou realizována opatření zaměřenó na snížení spotřeby energie'
Vzhledem ke skutečnosti, že část těchto oktivit nebude spojena přímo
s navyšováním kopocity zařízení, budou oktivity zohrnuté do tohoto cíle
doplněny financovóním z dolších dostupných zdrojů.

Vazba na
opatření/téma

(P) PředškoIn ívzdělává ní a péče: dostupnost - inkluze _ kvalita
(D) Rozvoj kompetencídětía žáků v polytechnickém vzdělávání
(PaV) lnvestice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních
aktérů

lndikátory Počet realizovaných projektů na rekonstrukci budov pro předškolnívzdělávání
Počet realizovaných projektů na vybavenítříd a souvisejících prostor Mš (hřiště,

zahrady, apod.).
Počet plně bezbariérových Mš

PRIORITA 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi
Cíl a jeho popis 2.2 zajištění podpory kvalitního a inkluzivního předškolního vzdělávání

formou posílení personální kapacity a speciálního vybavení

Cíl bude naplněn aktivitami zaměřenými na aplikaci nejnovějších trendů
v oblasti předškolního vzdělávání tak, aby odpovídalo věkovému a
schopnostnímu sIoženíjednotli\^ich skupin dětí V zařízení. Mš budou reagovat
na rozšiřující věkové spektrum dětí vzařízení směrem ke zmenšování skupin

sohledem na jejich věk. Aktivity a projektY budou zaměřeny na posílení
personální kapacity jak soh|edem na kvantitu (zvýšení počtu pracovníků a
ohledem na Větší diferenciaci dětÍ- asistenti, chůvy), tak na kvalitu (DVPP a jiné

vzdělávání spojené se začIeněníspecifických skupin dětí)' s tím spojen je nákup
nezbytných speciálních pomůcek Vdostatečném množství odpovídajícím
potřebnosti na dané Mš. Posíleny budou také nástroje spojené s přípravou dětí
z Mš na ZŠ. Hlavním zdrojem financování uvedených aktivit by měl být oP VW
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Výstupy z anolýzy ukazují, že se no chodu Mš v btízké době projeví změny
v rozšíření věkové hronice dětí (od 2 do 7 let). Přestože se Mš na tyto změny
připravujÍ, mojí problémy zejména s personálním zajištěním budoucího stovu,
kdy mají obavy z nóroků vyvolaných obzvlóště zařozením nejmenších dětÍ. NavÍc
podte zóstupcŮ Mš přichózÍ do zařízení stóte větší procento dětí
s nedostatečnými dovednostmi, nesamostatných a s logopedickými vadomi.
V Mš s těmito dětmi procují dte stávajících možností, nicméně např. některé ze
speciálních pomůcek nemohou být plně využity, neboť proškolení
pedogogických pracovníků bývá vzhledem k napjotým personólním kopocitám
Mš pouze stručné. zóroveň není možné plně procovot s mimořódně nodonými
dětmi. Problemdtickd je toké odbornd úroveň značné části nových
absolventek/absolventŮ nastupujících po ukončení pedagogÍckých škol.

Vazba na
opatření/téma

(P) Předškolnívzdě|ává ní a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
(P) lnkluzivnívzdělává ní a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) a (PaV) - Vazba na všechna vymezená opatření/témata

lndikátory Počet škol využívajících psychologickou a speciálně pedagogickou péči
Počet škol vybavených speciálními vzdělávacími pomůckami pro mimořádně
nadané děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami

PRIORITA 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzí
Cíl a jeho popis 2.3 Vytvoření podmínek pro rozvoj matematické a čtenářské píe-gramotnosti,

polytechnické výchovy včetně EWo a základů cizích jazvků

V rámci cíle budou realizovány aktivity směřující k posílení kompetencí
pedagogických pracovníků v uvedených oblastech (DVPP, společné vzdělávací
akce Mš, společné vzdělávací akce s dalšími vhodnými partnery - knihovny, ZŠ,
střední školy, ZUš, V|ANA a další subjekty působící voblasti vzdělávání) a
projekty směřující k naplnění rozvoje uvedených kompetencí (projekty
jednotlivých Mš ispolečné akce sdalšími partnery). Důraz bude kladen na
společné akce dětí a rodičů se záměrem zvýšit motivaci rodičů ke vzdělávání
dětí ve vymezených oblastech. Součástí bude také vybavení Mš potřebnými
pomůckami pro zajištěníVýše uvedených akcí.

Podte anatýzy Mš věnují uvedeným kompetencím již v součosnosti značnou
pozornost, dopody jsou ole zčásti omezeny malým zójmem rodičů. Velká
podpora je s ohledem no minulost Litvínovsko věnovóno zejména EWo,
realizovóny jsou i aktivity k posílení čtenářské a matematické pre-gromotnosti.
Přesto je ale dle onalýzy žódoucí posílit v rómci Mš aktivity v těchto oblostech
zejméno s ohledem no nezbytnost zajistit dětem lepší vstupní zóklody při
přechodu no zš a tÍm snížit riziko jejich neúspěchu v prvních ročnícÍch. Zóroveň
je nutné zvýšit zájem rodičů o pokrok, které dětiv těchto oblastech učinily.

Vazba na
opatření/téma

(P) Předško|nívzděláván í a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) Rozvoj kompetencí dětía žáků v polytechnickém vzdě|ávání
(PaV) Rozvoj kompetencídětía žáků pro aktivní používánícizího jazyka
(PaV) lnvestice do rozvoje kapacit základních i mateřských škol a ostatních
a ktérů

lndikátory Počet realizovaných projektů pro rozvoj matematické a čtenářské pre_

gramotnosti, polytechnické výchovy Včetně EWo a základů cizích jazyků
Počet společných rea lizovaných projektů
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PRIORITA 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi
Cíl a jeho popis 2.4 Zajištění podmínek pro základy klíčových kompetencí dětí (kompetence

k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní
a občanské)

obsahem této části budou všechny aktivity Vztahující se k přípravě dětí na

posilování kompetencí spojených se vstupem a aktivní účastí na kvalifikovaném
a odpovědném rozhodování a životě v demokratické společnosti. Podporovány
budou jak aktivity V rámci jednotlivých Mš, tak i společné akce více subjektů
působících voblasti vzdělávání (besedy sVýznamnými osobnostmi, kulturní
akce, pro.jektové dny, spolupráce se zahraničními partnery, apod.) .

Podle onalýzy je vhodné i nadóle v soulodu s obsahem rozvojových dokumentů
Mš a jejich školních vzděldvacích progromŮ pro předškolní vzdělóvání posilovot
kompetence potřebné k úspěšnému životu v současné společnosti - posilovóní
slÓvní zásoby, zdravý životní styl, předstovivost o Íantozie, somostatnost,
respekt k pravidtŮm, vztdhy ke kamaródům o dospělým, apod. Mš státe čostěji
nahrazují v posílování těchto kompetencí výchovu v rodině' Mš budou nuceny
reagovot na širšÍ věkovou škálu dětí, v území oRP Litvínov se chystojÍ
olte rnotiv n í formy pře dškoln íh o vzd ě l ávó ní.

Vazba na
opatření/téma

(P) Předškolnívzdělává ní a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
(PaV)Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

lndikátory Počet realizovaných projektů posilujících základy klíčových kompetencí dětí
Počet společných realizovaných proiektů
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Vazba cílů Priority 2. Kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání s ohledem na inkluzi

na opatření/témata stanovená metodikou

cíl2.I cíl2'2 cíl 2.3 cíl2.4
Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -

inkluze - kvalita
XXX XXX XXX XXX

čtenářská a matematická gramotnost v
základním vzdělávání

X

lnktuzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků

ohrožených školním neúspěchem
X XX XXX

Doporučené Rozvoi podnikavosti a iniciatiw dětí a žáků X x
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v
polwechnickém vzdělávání

XXX XXX XXX

Kariérové poradenství v základních školách
Průřezové a
volitelné

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
X XXX

Rozvoi kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího iazvka

X XXX XXX

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
dětí a žáků

X XXX

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a
žáků

X XXX X

lnvestice do rozvoje kapacit základních i

mateřshÍch škol a ostatních aktérů
Aktivity souvíse|ící se vzděláváním mimo oP
VW IROP a OP PPR
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Priořita 3. zrutvtovÉ n rurronvÁltrtí vzoĚúvÁruí

PRIORITA 3. Zájmové a neformální vzdělávání
Cíl a jeho popis 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání

Aktivity Vtomto cíli budou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci budov a

prostor využívaných subjekty poskytujícími zájmové a neformální vzdělávání,
doplněné o nákup Vybavenía zařízení pro výkon činnosti.

Vzdělóvóní není zojištěno pouze školami, ale probíhú toké pod hlovičkou řady
datších organizací (knihovny, ZUš, neziskové organizace, spolky, apod.). Vetkó

část oktivit realizovoných těmito subjekty přispívá k dosohování základních
kompetencí obsažených ve školních vzdělávacích programech škol v oRP
Litvínov. činnost těchto organizocí probÍhó čosto v prostorech neodpovídojících
potřebám, problémy mívají také s vybavením o pomůckami/materiálem
nezbytnými pro realizaci čínnostÍ v rozsohu o kvolitě, kteró by odpovídola jejich

skute čné m u pote n ci ó l u.

Vazba na
opatření^éma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětía žáků
(PaV) Rozvoj kulturního povědomía vyjádřenídětía žáků
(PaV) Aktivitv souviseiícíse vzděláváním mimo oP WV, lRoP a oP PPR

lndikátory Počet realizovaných projektů zaměřených na modernizaci infrastruktury pro

zájmové a neformální vzdělává ní
Počet podpořených subjektů z prostředků obcí

PRIORITA 3. zájmové a neformální vzděláváni
Cíl a jeho popis 3.2 Rozšíření nabídky zájmového a neÍormálního

pohybových aktivit zajišťujících podmínky pro
sportovního povědomí a vyjádření dětí

Vzdělávání Včetně
rozvoj kulturního a

Projekty/aktivity Vtéto části MAP budou zaměřeny na vytvoření nových
zájmových a sportovních kroužků, zejména na podporu personálního zajištění a
nákup materiá|u nezbytného pro činnost.

Vzdělávóní není zojištěno pouze školami, ole probíhó také pod hlavičkou řady
dolších organizocí (knihovny, ZtJš, nezískové organizace, spolky, apod.). Velkó
část aktivit realizovaných těmito subjekty přispívó k dosahovóní zókladních
kompetencÍ obsažených ve školních vzdělóvacích progromech škol v oRP
Litvínov. Podle onalýzy část oktivit nemůže být reolizovdna dÍky chybějícím

finančním prostředkům no zdjištění vedoucích o provozní náklady zejméno
v počóteční Íózi jejich činnosti, navíc pro čóst dětÍ je plotbo za účast
v mimoškolním o zájmovém vzdělávóní výroznou bariérou.

Vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencídětía žáků
(PaV) Rozvoj kulturního povědomía vyjádření dětí a žáků
(PaV) Aktivitv souviseiícíse vzdě|áváním mimo oP WV, lRoP a oP PPR

lndikátorv Počet nově vzniklÝch krouŽků a kurzů
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ooeíačni pÍoqlám vyzhlrm' Ýývoja vzdelavanl

Vazba cílů Priority 3' Zájmové a neformální vzdělávání na opatření/témata stanovená

metodikou

cíl 3.1 cíl 3.2

..- l]-**.+ - inkluze - kvalita X
Povinné PředŠkolnl vzoelavanl d Pcw'' vv' \v l' : XX

ctenáÉka a matematllKd {l a l l lv:'jY-': :j::__::':.-_-_-_ '- - _

lnkluzivní vzdělávání a podpora XXX XXX

X
Doporučené no'uoj podnik1'o'l'.? 

]ll"l1l]i': iiiili;];it;u;; ;;a3ieuáni X X
Rozvol k9mpetencr !rc-r-' 1-':::::::j:--;: ji -

Karlerove poraoeÍr5lvl v 'dIlu9lt'-" -'--__-

-no.*j 

aig',tal,.i.n ro*p"tencí dětía žáků

i+--l -^..lí.'ání niríhn

XX XX
Průřezové a
volitelné

X XRozvoi kompetenci detl a zaKu Pru dtrt'rvrrr Pve!!

iazyka í:-===^^-. Az+a 
^ 

iÁul"| XXX XXX
***i :"!i''"'i" iii''111}i ilii'jí;;ii*i; *na XXX XXX

X

XXX XXX
Aktivity souviseiici se vzoelav
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Priorita 4. síŤovÁrtí nrrÉnŮ n soít-tní oosnÉ pRnxr

PRIORITA 4. sítování aktérů a sdílení dobré praxe
Cíl a jeho popis 4.L Podpora cílené spolupráce subjektů v oblasti formálního

zájmového/neformálního vzdělávání včetně škol vyššího stupně
sportovních klubů

obsahem bude soubor aktivit zaměřených na spolupráci a společné projekty
subjektů zajišťujících formální a neformální vzdělávání. Bude se jednat např. o
sdílení prostor (hřiště, tě|ocvičny, laboratoře, ateliéry,...), o společné akce,

výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe apod. Důraz bude kladen na aktivní
zapojování rodičů. součástí bude také sdílení personá|ních kapacit (excelentní
pedagogové, vedoucí kroužků a kurzů apod.)

Vzdělóvání není zajištěno pouze školomi, ole probíhó také pod hlavičkou řady
dolších orgonizocí (knihovny, ZUš, neziskové orgonizoce, spolky, opod.). Vetká

čóst oktivit realizovoných těmito subjekty přispívá k dosahovóní záklodních
kompetencí obsožených ve školních vzdělóvacích plónech škol v oRP Litvínov.
Spolupráce mezi nimi by měla zojistít synergický účinek jejich oktivit o přispět
k posílení dopodu na děti.

Vazba na
opatření/téma

(P) lnkluzivnívzdělávánía podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(PaV) Rozvoj sociálních a občanských kompetencídětí a žáků
(PaV) Rozvoj kulturního povědomía vyjádřenídětí a žáků
(PaV) Aktivity souvisejícíse vzděláváním mimo oP WV, lRoP a oP PPR

lndikátory Počet kroužků a kurzů realizovaných na základě sdílených prostor či personálu.

PRIORITA 4. sítování aktérů a sdílení dobré praxe
Cíl a jeho popis výstavba excelentních vzdělávacích prostor pro sdílené aktivity v rámci

formálního i neformálního a zájmového vzdělávání v území oRP Litvínov

TVorba eXcelentních vzdě|ávacích prostorů (prostory pro polytechnické
vzdělávání, laboratoře přírodních Věd, arboreta, vědecké miniparky, amfiteátry,
divadelní miniscény, ateliéry, apod.) bude určena pro sdílené aktivity Většiny
subjektů poskytujících základnívzdělávání na území oRP LitVínoV.

V rómci onalýzy je tento způsob navýšení vzděldvocí kopocity v území oRP
Litvínov zmíněna zatím jako pouze teoretická možnost, nicméně v rómci diskuse
nad obsahem MAP bylo rozhodnuto tuto možnost do textu zočlenÍt.
Reprezentuje nóstroj zejména pro podporu výjimečně nodoných dětí.

Vazba na
opatření/témá

(P) lnkluzivnívzdě|ávánía podpora dětía žáků ohrožených školním neúspěchem
(D) Rozvoj kompetencídětía žáků V polytechnickém vzdělávání
(PaV) Rozvoi digitálních kompetencí dětí a žáků

lndikátory Počet předložených projektů zaměřených na Vznik excelentních prostor
Počet nově vznik|ých exceIentních prostor vzdělávání
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Vazba cílů Priority 4. sítování aktérů a sdílení dobré praxe na opatření/témata stanovená

metodikou

cíl 4.1 cíl 4.z
Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání X

lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

XXX XXX

Doporučené Rozvoi podnikavosti a iniciativy dětí a žáků X

Rozvoi kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání XXX

Kariérové poradenství v základních školách
Průřezové a
volitelné

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků xxx

Rozvoi kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků xxx
Rozvoi kulturního povědomí a wjádření dětí a žáků XXX

lnvestice do řoŽvoje kapacit základních i mateřský€h škol a
ostatních aktérů
Aktivitv související se vzděláváním mimo oP VW, lRoP a oP PPR XXX
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Priorita 5. oopt-tv Ěru í n REKoNSTRUKcE porŘrgÍ't É l N FRASTRUKTU RY

PRIORITA 5. Doplnění a rekonstřukce potřebné infřastruktury
Cíl a jeho popis 5.1 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury formálního i neformálního

zá|mového vzdělávání v území oRP Litvínov

Cíl bude naplňován realizací projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a

nutnou údržbu infrastruktury pro formální i neformální vzdělávání dětí a žáků
V území oRP LitVínoV'

Anolýzo součosného stovu inÍrastruktury ukózola, že její stdv vyždduje v řodě
přípodů rozsáhlé oprovy či rekonstrukce, které providla lRoP neumožňují hradit
z prostředků poskytovaných výzvomi lRoP oni z prostředků oP WV. Projekty
zařozené do této části MAP budou finoncovóny z dalších zdrojů, a to jok z jiných
oP (oP ŽP, Program rozvoje venkova), tak i z dalších vhodných dotačních
progromů (krojskýni dotacemi, dotacemi ze státního rozpočtu, spoluprocí
s privátním sektorem, apod.) či zdrojů zřizovotelŮ.

Vazba na
opatření/téma

(P) Předškolnívzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
(P)lnkluzivnívzděIávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
(PaV) Aktivity souvisejícíse vzděláváním mimo oP WV, lRoP a oP PPR

lndikátory Počet projektů reaIizovaných a financovaných z jiných zdrojů.
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Vazba cílů Priority 5. Doplnění a rekonstrukce potřebné infrastruktury na opatření/témata

stanovená metodikou

cíl 5.1

Povinné Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita XXX

čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

XXX

Doporučené Rozvoi podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Rozvoi kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání X

Kariéřové poradenství v základních školách

Průřezové a
volitelné

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Rozvoi kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka X

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kulturního povědomí a vyiádření dětí a žáků

lnvestice do rozvoje kapacit základních i mateřshých škol a ostatních
aktérů

X

Aktivitv souvíseiící se vzděláváním mimo oP VW lRoP a oP PPR XXX
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EVRoPsKÁ UME
Eulpsté slítllfuráhi a invosli&li íďldy
opersčni progGÍn výŽtum' ý/q e vadélávána ''l \ 5|Íns'Ý. éÍalsIV

PŘÍLoHA č' 1

k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro správníobvod oRP Litvínov

lNvEsnčNÍ PRloRlTY

Seznam projektových záměrů

pro investíční intervence v sc 2.4 lRoP a pro integrované nástroie lTl' lPRÚ a CLLD zpracovaný pro SÚ

oRP LitVínoV
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EVRoPSXÁ UMÉ
Evropsté shJkluíďní a anv€slični fondy

opefačnl proorám Výzkum' YýYoj s ý|déláÝáni

PŘítoHA č. 2

k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro správníobvod oRP Litvínov

zÁsoBNíK áMĚRŮ MlMo lRoP

Všichni zřizovatelé z území MAP So oRP Litvínov
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EVROPSXA UNIE
EýÍopské slrLlkluíálni a invesl'čnl íďdy
opeíačni progíam Výzktlm' výloja vzděleváni

lruvesrtční pRolexrY

ldentifikace školY, škol5kého
zařízení či dalšího subjektu

Název proiektu

očekávané
celkové

nákladY na
projek (mil.

Kč}

očekávaný
termín

realizece

PředPokládaný
zdroj

financování

Náváznost
na cíle MAP

Krušnohorská Waldorfská
iniciativa, z.s,
lč| o25ooo19; Mateřská
škola Jeřabinka pracující na
principech t'aldorfské
pedagogiky
RED IZO: 180063140
Předkladatelžádosti:
Krušnohorská waldorfská
iniciativa, z.s.

Vybudovánívenkovních
VÝukovÝch učeben

7,75 2074-2020 oPŽP, zřizovatel 5.1

Rekonstrukce tělocVičny 2,2 2018 -2020
Vlastní, MŠMT,

zřizoVatel
5.1

ZatepIenia výměna oken 9 20ra - 2020 oPŽP, zřizovatel 5.1

Rekonstrukce a vybavení
školníjídelny

2 2074-2020 zřizovatel 5.1

základní škola a Mateřská
škola HoÍníJiřetín
RED IZO: 600083845

Tělocvična ve škole 3 20LA-2022
VlastnL

zřizovatel,
MŠMT

5.1.

Úspora energiípomocÍ
zateoIení a změnv vytápění

2014-2020
oPŽP, vlastni

zřizoVatel
5.1.

oplocenízš 7 2074-2020
Vlastní,

zřizoVatel
5.1.

Wbudování naučné stezkV 7 )o7a-)o19 oPŽP, Vlastní 5.1

Automobil_ Všude 5e

dostaneme 5nadněii
7,5 2078-2020

2018-2020

Vla5tní

oPŽP, vlastní,
zřizoVatel

5.1

základní škola a Mateřská
škola Lom, okres Most
RED lzo: 600083896

lateplent budovy z5 Lom 8 5.1

Rekonstrukce tělocvičny a
zázemi

1 201"4-2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

Rekonstrukce školního hřiště L 201.A 2020
Nadace ČEz,

vlastnL
zřizovatel

5.1

obnova školnízahrady 0,3 2078,2020
oPzP, Vlastní,

zřizovatel
5.1

Rekonstrukce areálu lýŠ _
venkovní hrací prvkV, záhonv

0,5 2014,2020
oPzP, vlastní,

zřizovatel
5.1

Zavedeníe|ektronické
evidence do školni iídelnV

0,5 2014 2020
Vlastni

zřizovatel
5.1

RekonstrUkce elektÍoinstalace 3 2014-2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

Rekonstrukce půdních prostor
zš

10 2018-2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1.

Bezbariérová mateřská škola 0,15 20LA-2020
MŠMT, vlastní,

zřizovatel
5.1

sportovní soukromá
základní škola, s.r.o.
RED IZO: 12(M41073 Rekonstrukce půdních prostor

- ateliér, dílna, učebna jazyků
zatÍm

neupřesněno
2078-2020

Lze z lRoP při

navázánÍna
rozvoj

podporovaných
klÍčoVých

kompetencÍ

7.7,3.L,4.r,
4-2

MUltifunkční hřiště 5,4 2074-2024
Vlastní,

zfizovatel,
5.1

Řešení dopravní 5ituace před
3,9 2014-2020

SFDI_
PROGRAM
ZVYšoVÁNí

BEzPEČNosTl

5.1

ZateplenÍ fasády budovy školy 5,I 20r-t-2020
OPZP,

zřizoVate|,
vlestní

5.1

Rekonstrukce oolocení školv 201'7 -207a Vlastní 5.1
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EVROPSKA UNlE
Evíopské slruNluíální a inveslÉni Íondy
opeíáani píogíam VýŽlUm. Ýývoia vŽděláváni

ldentifikace školy, školského
zařízení či dalšího subiektu

Název proiektu

očekávané
celkové

nák|ady na
proiekt (mil.

Kč)

očekávaný
termín

realiŽace

Předpokládaný
zdtoj

financování

Návezno5t
na cí|e MAP

lzolace pavilonu tělocvičny 4 2074 2020
oPŽP ,

zřizovatel,
vlastn í

5.1

Výměna vzduchotechniky Ve

školní'ídelně
2 2074-2020

Vlastní,
zřizoVatel

5.1

Mateřská škola Litvínov,
Gořkého 1614, okres Most
RED IZO 500083632

obnova zahrady MŠ Kaštánek 6 2077 -2020
oPŽP, vlastní,

zřjzovat€l
5.1

obnova zahrady Mš Na skalce 6 2017 -2020 oPŽP, Vlastní,
zřizoVatel

5.1

Rozšíření prostor - přístavba 2,7 2077 2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

základní škola a Mateřská
škola Meziboří' J. A'
Komenského 340
RED IZO: 60008342S

Vybavení kuchyně zŠ 2 2077 -2020
Vla5tní,

zřizovatel
5.1

Výměna oken V tělocvičnách
ZŠ

2 2077 2020
Vlastní,

zřizovatel, oPŽP
5.1

Rekonstrukce podlah
v tělocvičnách Zš

2 207't -2020 Vlastni
zři2oVatel

5.1

Rekonstrukce elektroinstalace
vZŠ

2,5 2017 -2020
VlastnL

zřizovatel
5.1

Rekonstrukce elektroinstalace
V Mš MíRoVÁ

1 2017 -2020
Vlastn í,

zřizovatel
5.1

oprava schodišť v areálu ZŠ 1 2017 -2020 VlastnL
zřizoVatel

5.t

uprava plotu z5 0,5 2011-2020
Vlastni

zřjzovatel
5.1

oprava izolace budovy školní
jídelny Zš

2 20L7
Vlastni,

zřizovatel,
0í0adne UPZP

5.1

oprava rozvodů vody a

oo0aou v l) 2,5 2071-202A
Vla5tní,

zřizoVátel
5.1

Uprava tasady l5 3 2A1l -2020 Vlastní,
zřizoýate| , oPŽP

5.1

oprava V\itahu Mš Žižkova 0,5 2077 - 20LA Vlastni
zřizoVatel

5.1

oprava plotu MŠ Mírová 0,5 2071-207a
vlastní,

zřizoVatél
5.1

Pohádková naučná stez ka

s Venkovní třídoU
0,4 2077-2020

VlastnL
zřizovatel, oPŽP

5.1

oprava oken na chodbách zš 3 2077 -2020 oPŽP, vlastní,
zřizoVatel

5.1

Rekonstrukce sociálních
1,5 2077 -2020

Vlastní,
2řizovatel

5.1

Vybavení školní kuchyňky v Zš 0,2 2077 -2020 Vlastní,
zřizovatel

5.1

šatnískřínky ZŠ o,4 2071-2020
Vlastní,

zřizoVatel
5.1

oprava Vstupního Vestibulu Zš 0,s 2077-2020
VlastnL

zřizoVatel
5.1

Protipožárni schodiště ve
2 2077 -2014

Vlastní,
zřizovatel

5.1

základní škola speciální a
Praktická škola Litvínov,
Šafaříkova 991, okres Most
RED IZO:600023621

Rekonstrukce školní kuchyňky 0,4 2077 -2020
Vla5tní,

zřizoVatel
5.1

Rekonstrukce školních dílen 0,5 2077 -2024
Vlastní,

zřizovatel
1.4

Rekonstrukce topení 2 2077 -2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

Rekonstrukce podlah na

chodbách školv
2

Vlastní,
zřizoVatel

5.1
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ldentifikace školy, škol5kého
2aří2ení či dalšího subiektu

Název pÍoiektu

očekávané
celkové

náklady na
projek (mil.

Kč)

očekávaný
termín

realizace

předpokládaný

zdroj
financování

Návaznost
ná cíe MAP

Rekonstrukce podlah ve
třídách školy, výměna
Dodlahové krvtinV _ Mš + ZŠ

2 2077
Zřizovatel,

Vlastní
5.1

Modernizace počítačoVé
učebny a ostatní výpočetní
techniky {interaktivní tabule,
tabletv...)

7 2077 2020
VlastnL

zřizoVate]
5.1

Modernizace učebny hudební
VýchoW

0,2 2077 2020
Vlastní,

zřizovatel
1,.1,

Modernizace keramické dílny 2077 -2020
Vlastní,

zřizovatel
1.1.

Rekonstrukce šaten 3,8 20L7
Zřizovatel,

vlastn í
1.1

Rekonstrukce 5ociálního
zařízeni

1 2017 -2020 Vlastní,
zřizovatel

5.1

Výstavba hřiště s herními
orvkv v orostorách dvora

0,5 20L7 -2020
Vlastni

zřizovatel
5.1

Základní škola s rozšířenou
Výukou jazyků a Mateřská
škola litvínov,
Podkrušnohor5ká 1589,
okres Most
lZOt L767OL3O7

Rekonstrukce sociálnÍho
zařízení

3 2417 -2020
VlastnL

zřizoVatel
7.L

Vybavení speciální třídy pro

losooedickou orevenci
0,1 2077 -2020 MšMT, oP WV ))

Vybavenítřídy pro
předškoláky _ interaktivní
tabul€

0,1 2071-2020 MSMT. OP WV 2.2

Rekonstrukce Výtahu 0,5 2077 2020
VIastní,

zřizoVatel
2.1,

Standard konektivity -
rozšíření datových rozvodů a
posí|enídatové linky; 7x Pc
sestava

0,3 2077 -)O20
Vlastní,

2řizoVate1
2.L

VybudoVánÍ tělocvičny ve
střešní sedloVé nástavbě
budow Zš

zatím
neupřesněno

2071-2020
Zřizovatel,

vlastní
1.1

Rekonstrukce škoIní kuchyně
zatím

neupřesněno
207a-2020

Vla5tní,
zřizovatel

1.1-

Relonstrukce školni jídelny zatím
neupřesněno

2074-2020 1.1

Rekonstrukce
vzduchotechnikv

2,8 2018-2020 zřizoVatel 1.1

Mš ZateplenÍbudovy
zatím

neupřesněno
2017 -2020

oPŽP, Vlastni
2řizoVatel

2.r

Školní družina - zateplení
budovv

zatím
neupřesněno

2077 -2020
oPŽP, Vlastni

2řizoVatel
1.1

základní škola a Mateřská
škola Litvíňov - JanoÚ
Přátelství 160, ok.es Most
RED IZO: 116701030

lT učebny pro rozvoje
informačních kompetencí u

dětíV MŠ
0,9 )o77 -2020

VlastnL
zřizovatel,
vŠvr

2.1

Rekonstrukce budovy školy
Přátelství160

65

2077 -207A

částečná
REKO

10 mil

Zřizovatel,
zatepleníoPŽP,

Vlastní

1.1

1.1

Rekonstrukce Vč' vnitřního

wbaveníbudow školičky
Gluckova 101

zatím
neupřesněno

zatím
neupřesněno

Zateplenía
Výměna oken
opŽp, vlastní,

2řizovatel

1.1

školní družina lanoV+ Vnitřní

WbaVení
20,4

zatím
neupřesněno

VlastnL
zřizovatel, oPŽP

1.1

školní klub lanov vybavení 7,2
zatím

neu přesněno
Vlastní,

zřizovatel
5.1
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ld€ntiÍikace školy, školského
zařízení či dalšího subjektu

Název přoiektu

očekávané
celkové

náklady na
projekt (mit.

Kč)

očekávaný
termín

realizacé

Předpokládaný
zdroj

íinancování

Návaznost

základní škola Litvínov -
Hamr; Mládežnická 220,

okres Most
RED IZO: 1167010&

sportovnÍhřiště 10 2018-2020 Nadace čEZ
1.1 nebo

5.1

odizolování budovy ZŠ a

úprava povrchu 2077 -2020
Vlastní,

zřizoVatel
5.1

Podlaha ve 2. patře o,4 2077 -2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

BalkónoVé dveře 0,06 2011-2078
Vlastní,

zřizovatél
5.1

oprava stropů 075 2017 -2079
Vlastni

zřizovatel
5.1

odizolová n Í bu dovy školní

iídelnv

zatím
neupře5něno

20L1-2020
Vlastni

zřizoVatel
5.1

základní škola a Mateřská
škola, Louka u Litvínova
RED IZO:500083799

Rekonstrukce topení a kot|ů

Dro Wtápěníško|V
0,15 2078-2020

Vlastní,
zřizovatel

1.1

Výstavba školní družiny
V podkroví 10 2078-2020 MAs Naděje 1.1

Rozšíření a vybavení školní
iídelnv

6 2074,2020
Vlastní,

zřizovatel
2.7

Vybavenínovými počítači V Pc
učebně

0,15 )ola 20)o V|astní,
zřizoVatel

t.1,

Vybavenipočitaťiv MŠ 0,05 20LA-2020
Vlastní,

zřizoVatel
2.7

Vybavení novými žákovskými
tablety

0,15 20LA-2020
MŠMT, oP WV,

Vlastní,
zřizovatel

1,.1

obnova interaktivních tabulí
ve třídách

0,35 2018-2020
MŠMT, oP WV,

Vla5tní,
zřizoVatel

'1,.'1,

lnteraktivní zařízení do Mš 0,08 2074-2020
MSMT, oP WV,

Vlastní,
zřizoVatei

2.2

Nové dataprojektory 0,15 2074-2020
Vlastní,

zřizovatel
1.1

obnova vybaveníškolní
kuchvně a iídelnV

2078-2020
Vlastní,

zřizovátel
2.L

VybaVení kuchyňky _ učebna o,ol 20L8-2020
Vlastní,

zřizovatel
L.L

obnova úklidové mÍstnosti
V suterénu { zprovozněnÍ
technického příŽemÍ)

8 2074-2020
Vlastní,

zřizoVatel
1.1

základní škola a Mateřská
škola Litvínov, Ruská 2059,
okÍes Most
RED tZO 600083713

Mš Čapkova _Vybudování
plotu, Výměna hlaVních vrat a

brankV

1,5 2017 2014 Vlastnízdroje,
zřizoVatel

5.1

Komplexní rekonstrukce _
střecha, zateplení, Výměna

oken, reko podlah,

zatím
neupře5něno

Část 2017
(pouze PD)

v hodnotě 1

mil Kč

Zřizovatel (

oPŽP')
5.1

Mš _ soukenická _
Revitalizace zahrady

2,3
zatim

neu přesněno

1PZP,
zřizovatel,

Vlastní
5.1

Mš čapkova _fasáda

zateplení
0,8

zatím
neupřesněno

jPZP,
ŽřizoVatel,

Vlastní
5.1

základní škola a Mateřská

škola, Hora sv. Kateřiny
RED tZO 116 700 856

Rekonstrukce a Vybavení
zahrady Mš

0,5 20L1 2020
oPŽP,

zřizovatel,
Vlastní

5.1

Výměna oken a zateplenÍMš
zatím

neupřesněno
2077 -2020

OPZP,
zřizovatel,

5.1

31



E iř!,}iiil;l,!,fu;n*".j,i:]'fl:h'*"", W
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Název proj€ktu

očekávané
celkové

náklady na
proiekt (mil.

Kč)

očekávaný
termín

lealizácé

Předpokládaný
zdroj

financování

Návaznost
ná cíte MAP

v|astní

Vybudování venkovní učebny 0,s 20L7-2020

Vlastní,
zřizovatel,

částečně lRoP,
pokud bude

součástíproj. -
např' podpora

environmentální

5.1

Poří2Pní školního minibu5u 2 201't -2020
Vlastní,

zřizovatel
5.1

Pořízení kompenzačních
pomúcek pro žáky se sVP a

nadanýmižáky
0,3 2077 -2020

MSMT, oP WV,
případně jako

součá5t
projektu IROP

(k|íčové

kompetence)

5.1

Zasíťování školy - renovace 0,1 20L7 -2020
Vlastní,

zřizoVatel
5.1

obnova Pc techniky 0,5 2077 -2020
Vlastní,

zřizoVatel
5.1

Pořízení Nastavitelného
náb}.tku (lavice)

0,5 2071-2020
Částečně lRoP -

jako součá5t
proiektu učeben

5.1

Pořizení skleniku - výula PV 0,1 2077 2020
Vlastni

zři2ovatel
5.1

Výměna neekoIogického
zdroje tepla za efektivní
ekologicky šetrné zdroje -

tepelné čerpadlo

1 2017 2020
oPŽP, Vlastní,

zřizoVatel
5.1

zabezpečení budovy školy
(čipv, kamerový svstém)

0,7 2071-2020
VlastnL

zřizoVatel,
MšMT

5.1

Vybudování schodiště mimo
prostory školy pro bytové
jednotkY umístěné
V prostorách školy {zamezení
oohvbu cizích osob]

0,s 2aý-2020 Vla5tní,
zřizovatel

5.1

Rekonstrukce školní jídelny 3,5 20L7 -2020
Vlastní,

zřiŽovatel
5.1

Výstavba školního hřiště 3 2018-2020
Nadace CEZ,

vlastni
zřizovetel

5.1
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ldentiÍikace
školy, školského

zařízení či dalšího
subj€ktu,lčo'

RED IZO

Název proiektu

očekávané
celkové náklady

na projekt
{vtis' Kč)

očekávaný
termín realizace

Předpokládaný
zdroi íinancování

Návaznost
ne cíle MAP

Krušnohorská
waldorfská
iniciativa, z.s.
lč| o25ooo19;
Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na
principech
waldorfské
pedagogiky
RED IZO:
180063140

chůva
personální
podpora

500 2071-2020 MSMT 2.L

osobnostně
sociálnírozvoj
předškolních
pedagogri Mš -
DWP čtenářská
qramotnost

700 20L1-2020 MSMT 2.2

Prevence
losooedickÝch vad

s00 2077 -2020 MSMT 2.4

Vzdělávání
pedaeogú 500 2071-2020 MSMT 2.2

odborně
zaměřená
tematická
setkáVánÍs rodiči

500 2077 -2020 MSMT 2.5

oblastní charita
Most
lč| 70828920

Vzděláváním ke
kvalitě -
vzdě|ávání
pracoVníků
Domečku

2 000 2017 -2078
oPz,

MšMT,
oP ŽP

3.2

Základní škola a
Mateřská škola,
Louka u Litvínova
RED IZO:

600083799

Nákup Pc
programů pro děti
se SPUCH -

lnkluze

30 2077 -2018 MŠMT 1.1

Nákup knih do
školnÍ knihovny -
mimočítanková
četba V hodinách
čtení- podpora
čtenářské
gramotnosti

2077 -20L4 MSMT 1.3

Pomůcky pro
výuku
matematiky
matematická
gramotnost,
inkluze

20 2077 -20L4 MSMT 1.3

sady rytmizačních
nástroiů - inkluze

77 2077,2014 MSMT 1.1

základní škola a
Mateřská škola
Litvínov-Janov,
přátelství 160,
okres Most
RED IZO:

u6701030;

Kompenzační
pomůcky - pro
polohoVání,
bazálnístimulaci,
rozvojslovní
zásoby, logického
myšlení,
koordinaci
pohybů (žáci

5 Vadou řeči,
autismem a

logopedickou
prevenci

290 20L7 MSMT 1.3

Volný čas pro 1 500 2077 -2078 2řizovatel, MsMT, 3.2



JanoV' zájmová
činnost,
příměstský tábor,
jarní prázdninoVý
tábor

MV CR

DVPP -
Minimalizace
šikany, Etická
výchova

173 20L7-20t8 zatím neupřesněno L.2

lnkluze pro Janov
tnkluziVní
vzděláváníDVPP,
školnípsycholog,
asistent Pedagoga

6 700 20L7 -2078 zatím neupřesněno 1.2

Vnímáme svět

prostoru pro

snoezelen

44 20L7 zatím neupřesněno 3.2

Základní škola a
Matéřská škola,
HoÍa sv. Kateřiny
RED IZO
116 700 865

DWP pedagogů
20 2017

MšMT _ oP WV'
částečně NN MAP

7.)

Pořízení
kompenzačních
oomůcék

300 2077 2079 MSMT _ OP WV

Asistenti
pedasosa 2077 -2079

ÚK, MSMT - oP
7.2
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Dokument strategický rámec MAP pro Území So oRP Litvínov byl schválen Řídícím výborem

dne 12.12.2076
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