
 

 Stránka 1 z 7   
 

  

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 

pro území 

správního obvodu ORP Rokycany 

na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 

 

verze 1.0, VI. 2021 

RAP III. 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. 

číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 

 

 

 

 

Příjemce/nositel projektu MAP:  Město Rokycany 

Zpracoval:   Město Rokycany, realizační tým MAP 

 

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabačková, hlavní manažer projektu 

Ing. Kateřina Kuklíková, strategický a věcný manažer projektu, finanční 
manažer projektu 

 

 



 

 Stránka 2 z 7   
 

 

Obsah 
 

I. Úvod ...........................................................................................................................................3 

II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU ..........................................................................................3 

III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Rokycany ..............................................................5 

IV. Seznam aktivit spolupráce RAP III. pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022 ................................6 

V. Seznam aktivit spolupráce vyřazených z RAP III. .........................................................................6 

VI. Závěr .......................................................................................................................................6 

Přílohy: ...............................................................................................................................................6 

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stránka 3 z 7   
 

I. Úvod 

Roční akční plán pro území MAP SO ORP Rokycany na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 

(dále jen „RAP III.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY, verze 2.0, VI. 2020. Tato 

územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, 

Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického 

rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako 

referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů. Také má charakter 

implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory dosažení stanovených cílů 

(nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, 

kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. RAP III. představuje soubor 

činností, které budou uskutečněny v časovém horizontu od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 v oblasti 

podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Rokycany.  

Akční plán v řešeném území pracuje s těmito typy aktivit: Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení, 

Aktivity spolupráce a Aktivity Infrastruktury.  

Roční akční plán RAP III. kontinuálně navazuje na předchozí Roční akční plán („RAP II.“), který byl 

sestaven pro období od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021. Evaluační vyhodnocení RAP II. proběhne 

v období 09-10/2021 dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „SEZNAM plánovaných 

evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, verze 1.0, VI. 2019. 

Vlastní implementační proces RAP III. je součástí realizace projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (dále jen „MAP 

II.“). Evaluační vyhodnocení RAP III. poté proběhne v období 05/2022, a to z důvodu ukončení 

zmíněného projektu CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609 k datu 31. 08. 2022, tj. je předpoklad 

většinového naplnění stanoveného plánu aktivit obsažených v RAP III. již k uvedenému datu 

evaluace.  

 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP III. jsou pouze Aktivity spolupráce. 

 

 

II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU 

Předmětná část 

Akčního plánu 
Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování 

Aktivity 

jednotlivých škol a 

školských zařízení 

(individuální) 

Samostatné aktivity/projekty, které školy a 

školská zařízení plánují realizovat ve 

vymezeném časovém období a mají 

vazbu na cíle a priority Strategického 

rámce MAP. Jedná se o aktivity 

financované ze strany zřizovatele, 

z evropských dotací (ESIF) a jiných 

grantů nebo prostřednictvím sponzoringu, 

součástí aktivit je zejména podpora 

formou projektů zjednodušeného 

financování, tzv. šablon OP VVV (Výzva 

č. 63, Výzva č. 80), projekty IPs (APIV, 

KIPR aj.) 

Aktualizace: 

1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní 

strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností 

ROKYCANY, verze 2.0, VI. 2020 a následně verze 

dokumentu 3.0.). 

 

Zpracovány budou 2 Akční plány. 

 

Přehled RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet měsíců 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12  

RAP IV. (AP) 
07/2022–
12/2023 

18 
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Předmětná část 

Akčního plánu 
Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování 

Aktivity 

spolupráce škol 

a školských 

zařízení 

 
 
 
 
Implementační aktivity MAP. Seznam 
konkrétních opatření/aktivit škol vedoucí 
k naplnění cílů SR MAP. Společné akce a 
projekty všech zainteresovaných stran 
platformy MAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizace/Plánování: 

1x/12 nebo18 měsíců v rámci Ročního akčního 

plánu.  

 

Zpracovány budou 4x Roční Akční plány (2x jako 

součást Akčního plánu, 2x jako samostatný Roční 

akční plán)  

 

Přehled RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet měsíců 

RAP I. 
01/2019–
06/2020 

18 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12  

RAP III. 
07/2021–
06/2022 

12 
(předložené 
znění RAP) 

RAP IV. (AP) 
07/2022–
12/2023 

18 
 

Aktivity 

infrastruktury (SR 

MAP) 

Investiční aktivity definované 

v odpovídající verzi SR MAP, které řeší 

zvýšení kvality vzdělávání škol a 

školských zařízení v území, prioritně jsou 

na základě dohody v území rozpracovány 

projekty uvedené v číselné řadě 01. 

 

Aktualizace: 

1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní 

strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností 

ROKYCANY, verze 2.0, VI. 2020 a následně verze 

dokumentu 3.0.). 

 

Zpracovány budou 2 Akční plány. 

 

Přehled RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet měsíců 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12 

RAP IV. (AP) 
07/2022–
12/2023 

18 
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III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Rokycany a vazba aktivit RAP III. 
na stanovené priority a cíle MAP 

Vazba aktivit RAP III.  na stanovené priority a cíle MAP 

AKTIVITY / OPATŘENÍ 

Aktivity spolupráce (AS) 
Období: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 

Typy aktivit: 

- Setkávání a diskuze ředitelů, zřizovatelů, pedagogů a ostatních aktérů v území. 

- Výjezdní setkání škol z řešeného území. 

- Školení DVPP a semináře na odborná témata pro všechny zapojené aktéry: žáci, pedagogové, zřizovatelé, vedoucí 

pracovní škol a školských zařízení, rodiče. 

- Podpora personálních opatřeních-Koordinátor Inkluze v ZŠ. 

- Vzájemná spolupráce, síťování, kolegiální podpora na školách. 

- Mimoškolní vzdělávací programy pro děti a žáky. 

 
Aktuální seznam aktivit je předmětem přílohy č. 1 tohoto plánu RAP III. 

Aktuální informace o průběhu místního akčního plánování v ORP Rokycany jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách, 

kde jsou k dispozici podrobné informace o aktivitách realizačního týmu MAP, činnosti Řídícího výboru a pracovních skupin, a t aké 

zápisy a informace z pracovních setkání, doprovodná fotodokumentace a všechny vytvořené verze strategických dokumentů 

v oblasti vzdělávání v ORP Rokycany. Dále jsou zde uvedeny průběžné výstupy plnění Aktivit spolupráce/Implementace MAP 

definovaných v RAP I., RAP II., RAP III. Webové stránky projektu MAP ORP Rokycany: http://www.rokycany.mapplzensko.cz/ 

 

 

 

 

 

Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury 

a zkvalitnění úrovně 
materiálně-technické 

vybavenosti škol 

a subjektů pro zájmové, 
neformální a celoživotní 

vzdělávání 

Priorita 2 
Podpora profesního 

vzdělávání a motivace 

pracovníků ve školství 
 

 

Priorita 3 
Rozvoj gramotností 

a potenciálu každého 

dítěte a žáka 
 

 

Priorita 4 
Podpora zájmového 

a neformálního 

vzdělávání 
 

Priorita 5 
Spolupráce všech 

relevantních aktérů 

ve vzdělávání 
 

Cíle Cíle Cíle Cíle Cíle 

1.1. Rekonstrukce 

a modernizace budov MŠ  
a ZŠ, ZUŠ, DDM a SVČ 
včetně úprav venkovních 

ploch 
 
1.2 Zajištění   

moderních výukových 
prostředků včetně HW a SW 
 

1.3 Efektivní čerpání 
z finančních prostředků 
z výzev IROP 

a integrovaných nástrojů ITI, 
IPRÚ a CLLD 
 

 

2.1. Zajištění 

dostupnosti 
vzdělávacích programů 
pro řídicí a pedagogické 

pracovníky a personální 
podpora pedagogů 
v MŠ, ZŠ, školských 

zařízeních a ZUŠ 
 
2.2. Podpora činnosti 

výchovných poradců 
a posílení role 
kariérového poradenství 

 
 
 

 

 
3.1. Podpůrné aktivity 
pro inkluzi a rozvoj 
nadání pro všechny 

aktéry vzdělávání 
 
3.2. Podpora rozvoje 

čtenářské 
a matematické 
gramotnosti a zvyšování 

cizojazyčných 
dovedností 
 

3.3. Rozvoj dětí a žáků 
v podnikavosti, 
polytechnice 

a digitálních 
dovednostech 
 

3.4. Snížení počtu žáků 
ve třídách, individuální 
přístup 

 

4.1. Podpora školních 

kroužků, klubů 
a mimoškolních aktivit 
 

 4.2. Stabilizace role 
žákovských 
parlamentů 

v občanském 
vzdělávání v ZŠ 
 

 
 
 

 
 
 

 

5.1. Rozšiřování 

partnerství, síťování, 
sdílení příkladů dobré 
praxe 

 
5.2. Kontinuální 
a efektivní spolupráce 

všech místních aktérů 
v území SO ORP 
Rokycany v oblasti 

vzdělávání 
 
 

 
 
 

 

http://www.rokycany.mapplzensko.cz/
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IV. Seznam aktivit spolupráce RAP III. pro období od 1.7.2021 do 30.6.2022 

Detailní seznam aktivit spolupráce RAP III. je uveden ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto dokumentu. 

Celkem seznam v této části zahrnuje 10 aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy plnění těchto 

aktivit bude ze 100 % kryto rozpočtem projektu MAP II., jedná se přibližně o 913 000,-- Kč. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a plánuje aktivity zaměřené 

na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Jednou z takových 

aktivit, označených v RAP III. jako PŘÍLEŽITOST, je aktivita spolupráce „Platforma – Koordinátor 

Inkluze v ZŠ“ zařazená v příloze č. 1 pod pořadovým č. 10. 

V. Seznam aktivit spolupráce vyřazených z RAP III. 

Aktivity spolupráce vyřazené z podpory místního (ročního) akčního plánování, které byly zahrnuty 

v předchozích RAP I., RAP II., a to na základě předchozí shody aktérů v území (Usnesení č. 3 přijaté 

na jednání Řídícího výboru MAP dne 19.12.2020, doporučení a závěr jednání Pracovní skupiny pro 

financování ze dne 04.06.2021). 

 

VI. Závěr 

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem 

činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol 

a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platforem, zástupců zřizovatelů škol, zástupci 

organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

 

 

RAP III. schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24. 06. 2021. 

 
 

 

 

V Rokycanech dne 24. 06. 2021 

Ing. Tomáš Hůlka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Rokycany 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízeních/Implementace MAP RAP III. 

 

Pořadové 
číslo aktivity 
v RAP II. 

Řada Název Aktivity spolupráce/projektu 

15 AS Odborné zahraniční stáže Pedagogů-lídrů 

16 AS Správce ICT infrastruktury – sdílená pozice 

17 AS Koordinátor péče o nadané žáky 
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Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

MAP Místní akční plán 

MAP II. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. 
projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609“ 

OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP I. Roční akční plán pro období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 

RAP II. Roční akční plán pro období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 

RAP III. Roční akční plán pro období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 

SO Správní obvod 

SR MAP Strategický rámec MAP 

SVČ Středisko volného času 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  
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Příloha č. 1  ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území  správního obvodu ORP Rokycany, verze 1.0, VI. 2021 na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022

Přehled AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH/IMPLEMENTACE MAP Verze: 01 Datum:

Plán plnění 

indikátoru 

RAP

1. 7. 2021 do 

30. 6. 2022
1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.

1 AS

Výjezdní setkání 

ředitelů škol a 

školských zařízení v 

území ORP

Efektivní výměna informací, sdílení příkladů dobré praxe a řešení aktuálních problematik, 

spolupráce s dalšími aktéry  a odborníky ve vzdělávání v území ORP a Plzeňského kraje, včetně 

zástupců KÚ, a to za účelem zvýšení kvality vzdělávání regionálního školství v území ORP 

Rokycany, četnost 1x/rok v rozsahu 3 školicí dny/24 hodin vzdělávání, počet účastníků: 50-60 

osob/1 setkání, místo: vzdělávací střediska na území Plzeňského kraje (dostupnost vzdálenosti do 

100 km od vymezeného území ORP). 

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve 

vzdělávací politice, Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských zařízení 

včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci organizací 

působících ve vzdělávání.

RT MAP
podzim 2021; jaro 

2022
Prezenční.                  50 000 Kč MAP II.

Příprava, 

realizace
ANO 5 10 17

Ucelený blok jednorázové 

vzdělávací aktivity projektu 

v souladu s cíli SR MAP.

1 X X X X

2 AS

Setkání zřizovatelů 

škol a školských 

zařízení v území ORP

Efektivní výměna informací a řešení aktuálních problematik, spolupráce s dalšími aktéry  a 

odborníky v území ORP, projektová spolupráce obcí za účelem kontinuálního zvyšování kvality 

vzdělávání dotčených škol a školských zařízení, četnost 3x/projekt v rozsahu 1 dne, 4-8 hodin 

odborné spolupráce. Rozpočet obsahuje náklady na doprovodné občerstvení, spotřební materiál a 

odborné lektorské služby.

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve 

vzdělávací politice

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP III. 

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 10 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 5 10 17

Ucelený blok jednorázové 

vzdělávací aktivity projektu 

v souladu s cíli SR MAP.

1 X X X

3 AS

Projektová a finanční 

skupina pro 

projektové řízení  a 

dotační management 

v území (vazba 

pracovní SKUPINU 

PRO FINANCOVÁNÍ 

součást AKČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ)

Cílená pomoc školám a zřizovatelům v území ORP s realizací a dotačním řízením aktuálně 

probíhajících projektů z ESIF: IROP, OP VVV, OPZ a OPŽP, dále projektů z řady Komunitárních 

programů, z řady rozvojových programů MŠMT, MMR, MPSV a jiných podpůrných dotačních 

nástrojů Plzeňského kraje a jiných subjektů, vyhledávání dotačních příležitostí, konzultace 

projektových záměrů, zpracování a administrace výběrových řízení, finanční řízení, koordinace 

projektových aktivit, realizace odborných seminářů za účelem metodické podpory v daném tématu. 

Aktivita je součástí činnosti Pracovní skupiny pro financování KA 2.3.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP III. 

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

 bez finanční vazby - 

realizovány členy R 

MAP v rámci přímých 

výdajů rozpočtu 

projektu MAP II. 

MAP II.
Průběžné 

plnění/realizace
NE 5 26 02

Plnění činnosti platformy 

Pracovní skupina pro 

financování, animační a 

fundraisingová podpora 

škol a školských zařazení v 

území - projekty Šablon OP 

VVV, Pravidelné přehledy 

INFO DOTACE - četnost 5x

1 - v průběhu 

RAP
X X X X

4 AS

Sdílení profesních 

zkušeností pedagogů 

prostřednictvím 

vzájemného síťování 

mezi MŠ a ZŠ, včetně 

ZUŠ

Osobní návštěvy v hodinách kolegů - pedagogů, sdílení zkušeností, vzájemné informování k 

aktuálním vzdělávacím potřebám, propojení různých typů škol a vzdělávacích zařízení v území celé 

ČR. Četnost: min. 16x/projekt se zapojením min. 2 škol z území, v rozsahu: 1 cyklus  hospitací= 2-8 

hodin odborné spolupráce v území. Výstup: 16x Zpráva z hospitace a vzájemné reflexe.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve vzdělávání.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP III. (09/2021 - 

06/2022, školní rok)

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 45 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 52602

 Realizace vzájemného 

sdílení zkušeností škol 

(kolegiální podpora, 

síťování, vzájemné 

hospitace či jednorázová 

vzdělávací aktivita za účasti 

odborník z praxe) -7 

jednorázových akcí.

8 X X X X X

5 AS

Kariérové poradenství 

- cílená vzdělávací 

podpora žáků 

2.stupně ZŠ 

Vzájemná spolupráce základních škol v území ORP s představitelem sekundárního či terciálního 

vzdělávání v Plzeňském kraji či ÚP či místními zaměstnavateli. Bude se jednat o podpůrné 

vzdělávací aktivity či jednorázové projektové akce, které budou zaměřeny na oblast volby 

vzdělávací a profesní dráhy žáka, podpora spolupráce s odborníky z praxe v regionu zacílená na 

rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí - cílem je zajištění dostupnosti žákům 2. stupně ZŠ 

získat ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v regionu. Bude se 

jednat o jednorázovou aktivitu podporující volbu vhodné profese. V rámci RAP III. je předpokládáno 

11 jednorázových aktivit/projektů.

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 

škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání, Rodiče dětí a žáků.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP III. (09/2021 - 

06/2022, školní rok)

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

               220 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 5 10 17 

Uspořádáno budou 11 

jednorázových akcí na 

podporu tématu kariérového 

poradenství - předpokládána je 

realizace projektu Termovize 

do škol ve spolupráci se ZČU, 

výzkumné centrum NTC.

11 X X X X X

6 AS

Mimoškolní 

vzdělávací programy 

na podporu rozvoje 

gramotností a 

kompetencí 

Podpora mimoškolních vzdělávacích programů škol v území ORP, včetně zážitkových aktivit, které 

se soustředí na podporu rozvoje gramotností  a kompetencí žáků v návaznosti na priority SR MAP s 

důrazem na děti/žáky ohrožených školním neúspěchem (matematická, čtenářská, finanční a digitální 

gramotnost). Využity budou místní subjekty vzdělávání  s působností na území ORP či Plzeňského 

kraje např. Hvězdárna Rokycany, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, NTK - Centrum 

stavitelského dědictví, Techmania Science Center o. p. s. Vzdělávací programy budou realizovány 

na jednotlivých školách v území "plošně" nebo v místě sídla vzdělávajícího subjektu v řešeném 

území . Četnost 1-2 vzdělávací programy/rok/konkrétní téma/zapojení min. 5 škol v území  MAP. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 

škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání, Rodiče dětí a žáků.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP (09/2020 - 

06/2021, školní rok)

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 60 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 51212

Jedná se o 2 vzdělávací 

programy: dokončení 

programu J.A.Komenský v 

RO Knihovně a dokončení 

programu na podporu 

rozvoje hrubé motoriky v 

MŠ, etapa 2 (oba programy 

nedokončeny z důvodu 

COVID19)

2 X X X X

7 AS

Mimoškolní 

vzdělávací programy 

na podporu 

polytechnického 

vzdělávání

Podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ a ZŠ o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné včetně 

astrofyzikálního a environmentálního vzdělávání) cestou intenzivní spolupráce škol a vzdělávacích a 

kulturních center působící v území např. (Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje,  dále 

projekty typu např. "Malá technická univerzita", dále projekt typu "EduBus". Bude se jednat o 

vzdělávací programy pro školy v území ORP na "klíč", které budou realizovány na jednotlivých 

školách v území "plošně" s důrazem na děti/žáky ohrožených školním neúspěchem. Četnost 1-2 

vzdělávací programy/rok/konkrétní téma/zapojení min. 5 škol v území  MAP. Rozpočet obsahuje 

výdaje na komplexní zajištění vzdělávacího programu, který bude realizován externím dodavatelem 

služeb v místě školy "na klíč" nebo v místě sídla vzdělávacího subjektu v řešeném území; pro 

všechny zapojené subjekty bude zajištěn shodný program v jednom roce. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 

škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících ve 

vzdělávání, Rodiče dětí a žáků.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP (09/2020 - 

06/2021, školní rok)

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 30 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 51212

Jedná se o 1 vzdělávací 

program, zahájení 

programu Centrum 

stavitelství Plasy - oblast 

předškolní vzdělávání.

1 X X X X

Forma realizace

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP ROKYCANY na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 RAP III.

Řada
Nositel aktivity 

RAP

Časový 

harmonogram 

plnění

Předpokládaný 

rozpočet aktivity 

RAP

Zdroj financování

Soulad s cílem MAP I./vazba na SR MAP (priorita - cíl)

24.06.2021

Komentář výpočtu 

hodnoty MI

Pořadové 

číslo RAP 

III.

Název 

Aktivity/projektu
Stručný popis aktivity Cílová skupina

Časový

harmonogram 

plnění v letech

Rozpracování 

do Logického 

rámce/

Program 

vzdělávacích 

aktivit

Vazba na 

indikátor
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Plán plnění 

indikátoru 

RAP

1. 7. 2021 do 

30. 6. 2022
1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.

Forma realizaceŘada
Nositel aktivity 

RAP

Časový 

harmonogram 

plnění

Předpokládaný 

rozpočet aktivity 

RAP

Zdroj financování

Soulad s cílem MAP I./vazba na SR MAP (priorita - cíl)

Komentář výpočtu 

hodnoty MI

Pořadové 

číslo RAP 

III.

Název 

Aktivity/projektu
Stručný popis aktivity Cílová skupina

Časový

harmonogram 

plnění v letech

Rozpracování 

do Logického 

rámce/

Program 

vzdělávacích 

aktivit

Vazba na 

indikátor

8 AS

Krátkodobé semináře 

a workshopy na 

podporu profesního 

rozvoje pedagogů 

škol škol a školských 

zařízení

Vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů školských zařízení v tématu školního 

vzdělávání, místo konání v území ORP. Jednorázové akce v rozsahu: 1 akce/2-8 hodin vzdělávání, 

celkem 16x/projekt. Rozpočet obsahuje náklady na externí zajištění odborného vzdělávání v území 

(1 akce: 4000 Kč lektorné, provozní výdaje: 2000 Kč), celkem: 6 000 Kč/akce. 1 akce/min.účast 10 

osob.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve vzdělávání.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 58 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 51017

Samostatné jednorázové 

vzdělávací semináře, 

workshopy v souladu s 

prioritami SR MAP.

9 X X X X

9 AS
Informační akce a 

workshopy pro rodiče

Informační akce a workshopy pro rodiče v oblasti předškolního vzdělávání se zaměřením na 

přípravu a vstup do ZŠ, či jiná odborná témata související s předškolním vzděláváním, jednorázové 

akce zajištěné odborným lektorem. Rozsah: 1 akce/4 hodiny vzdělávání, celkem: 12 akcí/projekt.

Rodiče dětí a žáků, veřejnost RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu 

plnění RAP

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

                 56 000 Kč MAP II.
Příprava, 

realizace
ANO 5 10 17 

Uspořádáno bude 8 

jednorázových akcí.
9 X X X

10 AS

Platforma  - 

Koordinátor Inkluze v 

ZŠ

Platforma zaměřená na spolupráci pozic Koordinátorů Inkluze - návaznost na projekty výzvy: 

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, kde byly celkem v 6 ZŠ v území ověřeny pilotní pozice 

Koordinátorů inkluze jako efektivní nástroj podpory prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných 

dětí včetně podpory marginalizovaných skupin. Cílem je pokračování této aktivity na 6 školách a 

rozšíření osvědčených příkladů dobré praxe na min. 2 další školy v území ORP. Mzdové výdaje 

osob Koordinátorů Inkluze (celkem 8 osob na území řešeného ORP) jsou vázány na položku č. 14 

rozpočtu projektu - PN, v rámci Kalkulace aktivit implementace nejsou tyto mzdové náklady 

zahrnuty. Cílem platformy je společné sdílení a reflexe těchto pozic ve formě kulatých stolů v 

min.četnosti 4x/rok, tj. 16x/projekt. Související výdaje: 1xKulatý stůl= 2 000,-- Kč (stravné + 

spotřební materiál). Aktivita povede k zavádění inkluzivního vzdělávání dle osvědčeného schématu, 

který byl pilotně ověřen v průběhu let 2016-2018, povede k síťování aktérů ve výchově a vzdělávání 

v oblasti společného vzdělávání, spolupráci směrem k odstraňování nerovností v přístupu ke 

vzdělání a pomoc s řešením konkrétních situací, do kterých se může dostat rodina nebo škola. 

PŘÍLEŽITOST: PS pro Rovné příležitosti navrhuje tuto aktivitu jako vhodný způsob, pro 

nastavování rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího 

systému v území a uvnitř škol.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve vzdělávání, 

dotčená cílová skupina: Děti a žáci.

RT MAP

kontinuálně po 

celou dobu plnění 

RAP (09/2021 - 

06/2022, školní rok)

Prezenční nebo on-

line nebo hybridní 

(kombinace on-line, 

prezenční forma) v 

závislosti na 

situaci.

384 000,00 MAP II. Realizace ANO 5 26 02

Pokračování v plnění platformy 

na Podporu rozvoje 

Koordinátorů Inkluze v ZŠ v 

řešeném území. Dokladování 

průběhu sdílení pozic 

Koordinátor Inkluze: Zpráva o 

realizaci forem a metod, popis 

realizace v příslušných ZoR 

projektu, měsíční report o 

činnosti.

1 - v průběhu 

RAP
X X X X

Předpokládané finanční zdroje na realizaci RAP II. 913 000 Kč        

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24. 06. 2021

Ing. Tomáš Hůlka, předseda řídícího výboru MAP v ORP Rokycany …...............................................


