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Neinvestiční aktivity 

Manažerské shrnutí 

 Předložený dokument představuje tzv. neinvestiční aktivity strategické části MAP. Z pravidla se jedná 

o aktivity „měkkého“ charakteru, oproti investičním záměrům škol a školských zařízení evidovaných ve 

Strategickém rámci MAP. Předložený soubor aktivit společně se Strategickým rámcem MAP tvoří 

strategickou část projektu, která navazuje na již schválenou část analytickou.  

Během jednání pracovních skupin došlo k aktualizaci opatření, které představují aktivity, které priority 

a cíle MAP naplňují v obecnější rovině. Neinvestiční aktivity reflektují konkrétní aktivity škol a aktivity 

spolupráce. Aktivity škol představují takové činnosti, které školy či školská zařízení vykonávají v rámci své 

činnosti a bez participace dalších subjektů. Naopak aktivity spolupráce představují činnosti, při kterých 

dochází k aktivní spolupráci a zapojení dalších subjektů. Aktivity spolupráce můžou být podrobně 

rozpracovány v implementační části projektu.  

Sběr konkrétních aktivit probíhal po celu dobu dosavadní realizace první části projektu, a to na základě: 

• Vlastního mapování členů RT MAP 

• Tvorby jednotlivých Popisů potřeb škol 

• Práce Pracovních skupin MAP 

• Realizace dotazníkového šetření, které probíhalo od 18. 11. 2019 do 10. 1. 2020 

• Práce s výročními zprávami škol a jejich webovými stránkami 

• Zhodnocení ročního akčního plánu 2018/2019 

• Rozšíření ročního akčního plánu na školní rok 2019/2020 

• Realizace implementačních aktivit projektu MAP II 

 

Aktivity školy jsou v předloženém souboru identifikovány názvem subjektu (vč. identifikačního čísla), 

názvem projektu, předpokládanými náklady, termínem realizace, finančním zdrojem a případně tzv. 

„PŘÍLEŽITOSTÍ“. 

Aktivity spolupráce jsou v souboru popsány detailněji a to – realizátorem, identifikačním číslem, cílem 

aktivity, popisem aktivity, územním dopadem, odpovědnou osobou, identifikací potenciálního nositele 

a typem subjektů, přibližným časovým plánem realizace, počtem a typem škol zapojených v rámci práce 

s cílovou skupinou, možným zdrojem financování a případně „PŘÍLEŽITOSTÍ“. 
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Aktivity jsou dle Postupů MAP II OP VVV označeny heslem „PŘÍLEŽITOST“ (v souboru označeno *). Jedná 

se o aktivity, které nastavují rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižují selektivitu vzdělávacího 

systému v území a uvnitř škol. Tyto aktivity byly vydefinované na základě dlouhodobé práce Pracovní 

skupiny pro rovné příležitosti a během jednání pracovní skupiny dne 3. 12. 2020 a na základě jednání Řídící 

pracovní skupiny dne 21. 1. 2020. Zdroje financování jednotlivých aktivit byly definované v rámci 

kontinuální práce Pracovní skupiny pro financování a během jednání dne 20. 1. 2020.  

 

U implementačních projektů, které jsou realizovány během projektu MAP II je jako realizátor označen 

MAS ORLICKO, z.s. s časovým zařazením 2018-2022. 

Součástí souboru aktivit jsou také priority (oblasti), které byly v rámci dlouhodobého šetření, mapování 

a na základě jednání pracovních skupin definované jako ty, které budou dále rozpracovány do 

implementační části MAP. Každá pracovní skupina bude tuto prioritu / oblast detailněji rozpracovávat na 

svých jednání, které proběhnou na jaře 2020. Řídícímu výboru budou tyto aktivity představeny na 

dubnovém jednání, kde členové rozhodnou, které aktivity budou rozpracovány do formy logického rámce 

nebo projektové fiše. Tyto aktivity mají u časové realizace období 2022-2024 nebo 2021-2022 a jejich 

realizátorem je MAS ORLICKO, z.s. 

Jedná se o priority / oblasti: 

• Podpora čtenářské gramotnosti (cíl 2.2) – podpora kritického myšlení a dramatizace, čtenářské 

kavárny 

• Podpora matematické gramotnosti (cíl 2.2) – podpora gradovaných úloh, podpora a rozvoj nových 

metod 

• Podpora rovného a vzdělávání a rovných příležitostí (cíl 1.2) – propojování s dalšími obory (vč. 

podpory klubů bez klíče, mezitřídní a meziročníková spolupráce 

• Podpora EVVO (cíl 3.2) – zvyšování pedagogických kompetencí, sdílení zkušeností 

 

Řídící pracovní skupina se na svém jednání dne 21. 1. 2020 usnesla, že všechny budoucí aktivity, které 

budou v implementační části rozpracovány musí být aktivitou spolupráce (tedy, že v ní musí být aktivně 

zapojeno více subjektů), musí splňovat priority a cíle MAP a musí mít širší potenciál a dopad na rozvoj 

území MAP. 

Tento dokument byl zveřejněn v připomínkovacím procesu od 27. 1. 2020 do 3. 2. 2020. 

Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP dne 11. 2. 2020. 
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Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745  75017385 Školní asistent - personální podpora ZŠ 434 040 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ 704 520 * 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 260 424 * 

Základní škola Letohrad, Komenského 269 856843 Školní asistent - personální podpora ZŠ 242 339 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ 704 520 * 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 202 552 * 

Základní škola Králíky 49314629 Školní asistent - personální podpora ZŠ 868 080 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 278 509 * 

Mateřská škola Skipi s.r.o. 6915639 Chůva - personální podpora MŠ 326 592 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

CÍL 1.1 PRIORITA 1 

Školy budou mít kvalitní dostatečné 
materiální, personální a technické a 
prostorové podmínky, aby mohly přijmout a 
kvalitně vzdělávat všechny děti a žáky včetně 
dětí a žáků s SVP. 
ŠPZ a ŠPP budou mít personální kapacity (vč. 
výchovných poradců, školních metodiků 
prevence, školních psychologů a speciálních 
pedagogů), prostorové, technické podmínky a 
nástroje pro péči o děti a žáky s SVP. 

Vytvoření kvalitního a dostupného systému pro inkluzívní vzdělávání v PV, ZV a 
neformálním a zájmovém vzdělávání 
1.1.1 Zaměstnání odborných pracovníků (AP, chůva, ŠA, psycholog, speciální pedagog) 

 1.1.2 Vybavení škol a ŠZ novými pomůckami, 
výstavba nových učeben (polohovací lavice, více pomůcek od 1 druhu) 

1.1.3 Úprava materiálně technického stavu budov, vč. bezbariérovosti 

1.1.4 Navýšení kapacit ŠPZ nebo ŠPP – prostorové i personální (relaxační koutky, učebny pro pedagogickou 
intervenci) 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Žamberk, 28. října 581 49316834 Školní asistent - personální podpora ZŠ 1 041 696 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní speciální pedagog - personální podpora 
ZŠ 

140 904 * 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 260 424 * 

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Školní asistent - personální podpora ZŠ 108 510 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 108 510 * 

Chůva - personální podpora MŠ 204 120 * 

Základní škola a mateřská škola Jamné nad 
Orlicí  

70982244 Školní asistent - personální podpora ZŠ 217 020 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Mistrovice 70993602 Školní asistent - personální podpora MŠ 347 232 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 260 424 * 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 144 680 * 

Mateřská škola Dlouhoňovice 70985626 Chůva - personální podpora MŠ 360 612 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad 
Orlicí 

70993602 Školní asistent - personální podpora MŠ 358 083 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 108 510 * 

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Školní asistent - personální podpora MŠ 408 721 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 217 020 * 

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 70995460 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 352 260 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

71006303 Školní asistent - personální podpora MŠ 361 700 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Školní asistent - personální podpora SVČ 868 080 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 

75016761 Chůva - personální podpora MŠ 408 240 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016907 Chůva - personální podpora MŠ 306 180 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 

75016923 Chůva - personální podpora MŠ 408 240 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016974 Školní asistent - personální podpora MŠ 350 849 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016982 Školní asistent - personální podpora ZŠ 347 232 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 72 340 * 

Mateřská škola Letohrad, Taušlova  75017300 Školní asistent - personální podpora MŠ 509 997 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí, okres 
Ústí nad Orlicí 

75017369 Školní asistent - personální podpora MŠ 379 785 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk 75017377 Školní asistent - personální podpora MŠ 289 360 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Chůva - personální podpora MŠ 170 100 * 

Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017385 Školní asistent - personální podpora MŠ 611 273 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk 75017458 Školní asistent - personální podpora MŠ 520 848 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Školní asistent - personální podpora ZŠ 217 020 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Záchlumí, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017806 Školní asistent - personální podpora MŠ 365 317 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Školní asistent - personální podpora ZŠ 173 616 2019-2021 OP VVV 
Šablony II 

* 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionál
ního nositele 
a typu 
partnerů 

přibližn
ý časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finanční
ch 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financo
vání 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice 

709823
68 

Kvalitní, 
dostačující a 
správné 
materiální 
zajištění 
školy. 

Pravidelné schůzky, 
společná diskuze 
nad problémy a 
nedostatky 
materiálního 
zajištění a potřeby 
školy mezi 
ředitelem a 
zřizovatelem. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ z 
území MAP, 
zřizovatele 
škol 

2019 bez 
nákladů 

1 ZŠ + 1 MŠ 
+ zřizovatel 

bez 
náklad
ů 
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Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Mateřská škola Skipi s.r.o. 6915639 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

23 232 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská 
škola Mistrovice 

70982368 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

3 480   

CÍL 1.2 PRIORITA 1 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol 
(asistent pedagoga, školní asistent, chůva a 
jiné) se budou vzdělávat v nových metodách 
práce s heterogenní skupinou, v oblasti využití 
kompenzačních pomůcek, využívány budou i 
formy rozvoje jako sdílení, stáž, supervize, 
mentoring. Školy se budou scházet mezi 
sebou navzájem i s dalšími aktéry (neziskové 
organizace, veřejnost, další obory) za účelem 
zvýšení spolupráce a sjednocení požadavků na 
klíčové kompetence dětí a otevření dialogu s 
rodiči dětí a žáků, odborníky a širší veřejností. 

Vytvoření kvalitního a dostupného systému pro inkluzívní vzdělávání v PV, ZV a 
neformálním a zájmovém vzdělávání. 

1.2.1 Uskutečnění odborných stáží (praxe s různými typy znevýhodnění, …) 

1.2.2 Společná setkání aktérů vzdělávání, osvěta 

1.2.3 Podpora supervizí, metodické podpory a sdílení  

1.2.4 Cíleně zaměřené 
DVPP na podporu práce s jednotlivými typy znevýhodnění, podpora práce s mimořádně nadanými dětmi, žáky 
a cizinci, následná metodická podpora 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

46 464   

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

46 464   

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 70995460 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

87 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní umělecká škola Králíky  72066661 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

17 680 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

13 920 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

23 232 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016907 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

23 232   
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a Mateřská škola Písečná, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

69 696 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

10 440 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - inkluze 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk 75017377 Kolektivní chvilky za účelem podpory  logopedické 
prevence 

5 000 2019 vlastní 
rozpočet 

* 

Mateřská škola a základní škola Josefa 
Luxe Nekoř 

8687463 Kroužek logopedie 5 000 2019 rodiče, 
vlastní 
rozpočet 

* 

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

23 232 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Tandemová výuka v ZŠ 32 600   

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 11 030   

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016907 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

23 232 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a Mateřská škola Písečná, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

69 696 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola Skipi s.r.o. 6915639 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

23 232 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 

46 464 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Odborně zaměřená tematická setkávání a 
spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 

46 464   
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionáln
ího nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034
186 

Zvyšování 
kompetencí 
pedagogických 
pracovníků a 
pedagogů v práci s 
heterogenní 
skupinou. 

Metodická 
podpora, 
DVPP, stáže, 
společné 
setkávání a 
sílení 
zkušeností k 
danému 
tématu. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP 
II 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2018-
2022 

100 000 MAS Orlicko 
+ zapojené 
MŠ, ZŠ, NNO 
a zástupci 
dalších 
vzdělávacích 
subjektů z 
území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 

Mateřská 
škola, 
Moravská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75017
008 

Spolupráce a 
kontakt dětí s další 
heterogenní 
skupinou, 
obohacení 
pedagogů – 
zvyšování jejich 
kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností.  

Vzájemné 
návštěvy, 
projekty a 
akce s polskou 
MŠ Mezilesí. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 20 000 2 MŠ dotace Pk, 
dotační 
program z 
Kanceláře 
hejtmana 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionáln
ího nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola, 
Pivovarská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75016
923 

Spolupráce a 
kontakt dětí s další 
heterogenní 
skupinou, 
obohacení 
pedagogů – 
zvyšování jejich 
kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností.  

Vzájemné 
návštěvy s MŠ 
Malá Morava, 
výměnné 
akce.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 10 000 2 MŠ vlastní 
rozpočet 

* 

Mateřská 
škola 
Záchlumí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75017
806 

Spolupráce a 
kontakt dětí s další 
heterogenní 
skupinou, 
obohacení 
pedagogů – 
zvyšování jejich 
kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností.  

Realizace 
pohádkové 
cesty na hrad 
Litice.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 10 000 5 MŠ vlastní 
rozpočet 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financov
ání 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola Jamné 
nad Orlicí 

70982
244  

Spolupráce a kontakt 
dětí s další heterogenní 
skupinou, obohacení 
pedagogů – zvyšování 
jejich kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností.  

Setkání 
malotřídních škol 
(několikrát do 
roka). Společný 
program a 
připravené aktivity 
pro žáky (např. 
atletika, vybíjená 
atd.). 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 10 000 Malotřídní 
ZŠ 

vlastní 
rozpočet, 
dotace 
Pk 

* 

Masarykova 
základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

70985
855 

Spolupráce a kontakt 
dětí s další heterogenní 
skupinou, obohacení 
pedagogů – zvyšování 
jejich kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností, rozvoj 
jazykových dovedností. 

Společný projekt s 
Německou ZŠ, 
výměnný pobyt – 
žáci 2. stupně byli 
dva týdny 
v Německu a oni v 
ČR.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 100 000 1 ZŠ + 
Sonderpäda
gogisches 
Förderzentr
um St. 
Laurentius, 
Neuendettel
sau, 
Bavorsko, 
SRN 

Erasmus 
+, dotace 
Pk, 
dotační 
program 
z 
Kancelář
e 
hejtmana 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financov
ání 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola Erudio 
Orlicko 

04789
954 

Spolupráce a kontakt 
dětí s další heterogenní 
skupinou, obohacení 
pedagogů – zvyšování 
jejich kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností. 

Návštěva a 
společné aktivity se 
Základní školou 
speciální v 
Neratově. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 do 5 000 1 ZŠ + ZŠ 
speciální 

vlastní 
rozpočet 

* 

Letohradské 
soukromé 
gymnázium 
o.p.s. 

25257
340 

Spolupráce a kontakt s 
heterogenní skupinou, 
vč. podpory 
manuálních a dalších 
činností. 

Děti z LK jezdí do 
Žampachu. Účastní 
se společných 
aktivit, působí v 
dobrovolné dílničce 
a pomáhají s 
organizací akcí pro 
veřejnost.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
lesního 
klubu 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 do 5 000 1 lesní klub + 
1 Domov 
pod hradem 
Žampach 

vlastní 
rozpočet 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionáln
ího nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

00856
673 

Spolupráce a 
kontakt dětí s další 
heterogenní 
skupinou, 
obohacení 
pedagogů – 
zvyšování jejich 
kompetencí a 
vzájemné sdílení 
zkušeností. Rozvoj 
jazykových 
dovedností. 

Výměnné 
pobyty se 
školou ve 
Švýcarsku.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 100 000 1 ZŠ + ZŠ 
Švýcarsko 

Erasmus +, 
dotace Pk, 
dotační 
program z 
Kanceláře 
hejtmana 

* 

Základní 
škola 
Bohousová, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75017
725 

Partnerství, 
výměna zkušeností, 
spolupráce a 
navazování 
kontaktů s další 
heterogenní 
skupinou. 

eTwinning – 
partnerství se 
ZŠ Vyšné 
Hágy, 
Slovensko – 
vzájemné 
návštěvy a 
psaní dopisů 
mezi žáky. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území 
MAP 

2019 50 000 1 ZŠ + ZŠ 
Vyšné Hágy, 
Slovensko 

Erasmus +, 
dotace Pk, 
dotační 
program z 
Kanceláře 
hejtmana 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionáln
ího nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola, 
Kameničná, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

70993
602 

Společné setkávání 
aktérů ve 
vzdělávání, sdílení, 
diskuze. 

Společné 
setkávání 
ředitelek 
mateřských 
škol. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 bez 
nákladů 

4 MŠ + další 
zájemci 

bez nákladů * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034
186 

Podpora rovného 
vzdělávání a 
rovných příležitostí 

k řešení – v 
rámci PS 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP 
II 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2022-
2024 

záleží dle 
povahy 
projektu 

k řešení MAS 
ORLICKO, z.s 

* 
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Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

8 917 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

401 265 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Letohrad, Komenského 
269 

856843 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

35 668 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Žamberk, 28. října 581 49316834 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

62 419 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

35 668 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

CÍL 1.3 PRIORITA 1 

Rozvoj neziskového sektoru a podpora jeho 
pracovníků za účelem kvalitnějšího propojení a 
případného doplnění kapacity škol a rozšíření 
stávající nabídky neformálního a zájmového 
vzdělávání a vzdělávání dětí s SVP, zajištění 
dostupnosti zájmového a neformálního 
vzdělávání vč. ZUŠ v kontextu dopravní 
obslužnosti spádových obcí.   

Vytvoření kvalitního a dostupného systému pro inkluzívní vzdělávání v PV, ZV a 
neformálním a zájmovém vzdělávání. 

1.3.1 Rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti v prostorách škol, vč. doučovacích aktivit a předmětů SPP 
(speciálně pedagogické péče) 

1.3.2 Rozšíření vybavenosti ZUŠ jako center pro práci s nadanými dětmi 

1.3.3 Vzdělávání pracovníků neformálního a zájmového vzdělávání 

1.3.4 Podpora neřízeného neformálního vzdělávání (volné kluby, otevřené prostory, kluby bez klíče,...) 

1.3.5 Podpora zajištění 
dohledu, doprovodu apod. pro děti a žáky s SVP, příp. děti předškolního věku, 
sociálně slabé apod. při mimoškolní činnosti 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola Jamné 
nad Orlicí 

70982244 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

8 917 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

124 838 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

26 751 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016982 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

8 917 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a Mateřská škola Písečná, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

53 502 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

89 170 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

35 668 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 70995460 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

8 917 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Přípravná třída   2019 vlastní 
rozpočet, Pk, 
zřizovatel 

* 

Základní umělecká škola Petra Ebena, 
Žamberk 

72087668 ZUŠ Open 15 000 
 

2019 zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet, 
dobrovolné 
vstupné, 
nadační fond 
Magdaleny 
Kožené 

 

Cesta pro rodinu, z. ú.  61239330 Příměstský tábor 80 000 2019 dotace OPZ,  
město / obec 

* 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
umělecká 
škola 
Králíky 

72066661 Propojování 
jednotlivých 
uměleckých 
škol z 
území, 
vzájemné 
obohacení a 
sdílení 
zkušeností, 
spolupráce 
učitelů a 
žáků, 
společné 
vystoupení 
a práce. 

Příprava, 
spolupráce 
a následná 
realizace 
jedné 
společné 
aktivity – 
vystoupení 
nebo 
výstava atd.   

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZUŠ ZUŠ v území 
MAP  

2019 15 000 3 ZUŠ vlastní 
rozpočet, 
dobrovolné 
vstupné 
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realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
umělecká 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

72068752 Zviditelnění 
práce ZUŠ, 
spolupráce 
učitelů, 
žáků, 
rodičů, 
města a 
dalších 
složek. 

ZUŠ Open 
se koná 
každý rok v 
ulicích 
města 
Jablonné 
nad Orlicí, 
během 
aktivity si 
účastníci 
mohou 
vyzkoušet 
hru na 
různé 
hudební 
nástroje, 
malování na 
keramické 
výrobky a 
další aktivity 
z řady 
nabízeních 
činností 
ZUŠ.   

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZUŠ  ZUŠ v území 
MAP  

2019 20 000 1 ZUŠ + SRPŠ 
ZUŠ + hasiči 
+ policie + 
město 
Jablonné 
nad Orlicí 

zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet, 
dobrovolné 
vstupné, 
nadační 
fond 
Magdaleny 
Kožené 
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realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
umělecká 
škola 
Králíky 

7206 
6661 

Spolupráce 
aktérů 
vzdělávání 

Workshop 
zaměřený 
na výrobu 
hudebních 
nástrojů z 
netradičních 
materiálů, 
pro ZŠ a MŠ 
a jejich žáky 
z okolí.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZUŠ MŠ, ZŠ, ZUŠ v 
území MAP 

2019 8 000 1 ZUŠ + ZŠ + 
MŠ 

vlastní 
rozpočet 

  

Základní 
umělecká 
škola 
Králíky 

7206 
6661 

Podpora 
společných 
aktivit, 
spolupráce 
aktérů v 
území 

Výtvarný 
workshop 
pro žáky 
umělecké 
školy a 
jejich rodiče 
a prarodiče.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZUŠ MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
NNO, spolkové a 
komunitní 
složky 

2019 8 000 1 ZUŠ + 
rodiče a 
prarodiče 

vlastní 
rozpočet 
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CÍL 1.4 PRIORITA 1 

Podpora výchovy ke spolupráci a k toleranci 
obecně. Např. k respektu k individuálním 
odlišnostem, multikulturní výchově, víře, 
náboženství, rase, pohlaví, barvě pleti, 
odlišnému jazyku, politickému či jinému 
smýšlení, národnímu nebo sociálnímu původu, 
menšině a majetku. 

Vytvoření kvalitního a dostupného systému pro inkluzívní vzdělávání v PV, ZV a 
neformálním a zájmovém vzdělávání. 

1.4.1 DVPP zaměřené na etickou výchovu, multikulturní výchovu, soft skills, intuitivní pedagogika, zajištění 
následné metodické podpory  

1.4.2 Podpora práce s dětským parlamentem – metodika, DVPP, podpora koordinátorům, párová výuka s 
odborníkem, stáže do státní správy, Parlamentu, Senátu 

1.4.3 Podpora projektů na sdílení dobré praxe (nápadník) 

1.4.4 Podpora žákovských projektů, vč. jejich ověřování 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora, 745 856452 Letem světem 10 000 1 x za 4 
roky 

OP VVV 
Šablony, 
vlastní 
rozpočet 

* 

Žijeme v pestrém světě 10 000 * 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financován
í 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703
4186 

Podpora sdílení, 
seznámení s 
odbornými 
prameny, 
vyzkoušení 
pomůcek. 

Sdílení odborné 
literatury a 
pomůcek 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

trvale 50 000 MAS Orlicko 
+ MŠ, ZŠ, 
NNO a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703
4186 

Metodická 
podpora – 
vzdělávání 
koordinátorů, 
vzájemné 
propojení, 
setkávání a sílení 
zkušeností mezi 
zapojenými 
žákovskými 
parlamenty z 
území. 

Zvyšování 
kompetencí 
koordinátorů 
žákovských 
parlamentů – 
metodická 
podpora ze 
strany tutora, 
společné 
aktivity 
zapojených 
žákovských 
parlamentů 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II žákovské 
parlamenty v 
území MAP 

2018-2022 100 000 MAS Orlicko 
+ 3 žákovské 
parlamenty 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financován
í 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Speciální 
základní 
škola Králíky 

6123
5105 

Specifická 
prevence, rozvoj 
pozitivního 
sociálního 
chování u žáků, 
dobrých vztahů 
mezi spolužáky, 
vztahy mezi žáky 
a učiteli, zvládání 
zátěžových 
situací.  

Dvoudenní 
projekt Spolu je 
nám fajn je 
pojat formou 
interaktivních 
tematických 
workshopů 
zvlášť pro první 
a druhý stupeň.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2019 10 000 1 ZŠ + PPP dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

0085
6673 

Sdílení 
zkušeností, 
předávání 
metodických 
materiálů a 
zvyšování 
kompetencí v 
práci se 
žákovským 
parlamentem. 

Škola je krajské 
konzultační 
centrum pro 
žákovské 
parlamenty. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ žákovské 
parlamenty v 
území MAP 

2019 bez 
nákladů 

1 žákovský 
parlament + 
žákovské 
parlamenty z 
Pardubického 
kraje 

bez 
nákladů 

  

 



 

24 
 

CÍL 2.1 PRIORITA 2 

Modernizace vybavení škol a školských zařízení 
vč. ICT a konektivity škol za účelem zkvalitnění 
výuky napříč gramotnostmi. Zlepšení 
materiálních podmínek pro rozvoj gramotností 
(vybavení, pomůcky v dostatečném počtu, 
organizace exkurzí …). 

Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, jazyková) v předškolním i 
základním školství 

2.1.1 Podpora propojení výuky s praktickou stránkou života – návštěvy pracovišť a zařízení s praktickým 
nácvikem dovedností (spojení s výukou např. v muzeu, výzkumném pracovišti, firmě apod.) 

2.1.2 Zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků 

2.1.3 Podpora vybavení MŠ – logopedické koutky, modernizace 

2.1.4 Podpora vybavení ZŠ – modernizace, Montessori pomůcky, mobilní nábytek, obnova učebnic, ICT 
vybavení, SW pro výuku žáků s SVP 

2.1.5 Podpora úprav vnějšího uspořádání – zprůchodnění přístupu do přírody, venkovních prostor 

2.1.6 Podpora pedagogů – vlastní tvorba výukových materiálů 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Kroužek anglického jazyku 50 000 2019 rodiče, 
zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Mateřská škola Letohrad, U Dvora 856452 Výuka češtiny pro mladé cizince 50 000 2019 rodiče, 
zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet, 
NIDV, 
dotace 
MŠMT 

  

 Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 

75016761 IT ve škole minimální 
náklady 

2019 bez nákladů   

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Rozšířená výuka angličtiny, výuka některých 
předmětů v aj, práce s rodilým mluvčím 

36 000 2019 rodiče, 
zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034186 Podpora a 
prohloubení 
vzájemné 
spolupráce a 
pedagogů a 
možnosti 
sdílení 
profesních 
zkušeností. 

Ukázkové 
hodiny a 
aktivity 
podobného 
typu, kde si 
účastnici 
mohou 
předávat své 
zkušenosti a 
znalosti k 
tématu 
základních 
gramotností. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2018-
2022 

100 000 MAS Orlicko + 
zapojené MŠ, 
ZŠ, NNO a 
zástupci 
dalších 
vzdělávacích 
subjektů z 
území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenského 
269 

00856843 Podpora 
čtenářské 
gramotnosti, 
motivace ke 
čtení, 
seznámení s 
prostředí 
knihovny. 

Pasování na 
čtenáře 
probíhá v 
druhých 
třídách, kdy 
žáci navštíví 
městskou 
knihovnu, kde 
je pro ně 
připraven 
interaktivní 
program.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ, NNO, 
knihovny a další 
vzdělávací 
subjekty z území 

2019 do 5 000 1 ZŠ + městská 
knihovna 

vlastní 
rozpočet 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Městská 
knihovna 
Králíky 

00372391 Podpora 
čtenářské 
gramotnosti, 
motivace ke 
čtení, 
seznámení s 
prostředí 
knihovny. 

 Návštěva a 
beseda 
knihovny vč. 
samostatné 
práce žáků a 
dětí. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
knihovny 

knihovny v 
území MAP 

2019 5 000 Městská 
knihovna 
Králíky + 1 ZŠ + 
2 MŠ 

vlastní 
rozpočet 

  

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743 

70995460 Podpora 
čtenářské 
gramotnosti, 
zvyšování 
zájmu o 
knihu. 

Čtenářská 
dílna, 
tematický 
program a 
různé 
společné 
aktivity (např. 
Noc s 
Andersenem). 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + 
knihovna 

vlastní 
rozpočet, 
rozpočet 
knihoven 
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CÍL 2.2 PRIORITA 2 

Využití moderních metod rozvoje profesních 
dovedností pedagogů -, supervize, sdílení, 
stáže. Aplikace nových forem výuky do praxe 
škol včetně metodické podpory. 

Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, jazyková) v předškolním i 
základním školství 

2.2.1 Podpora nových metod rozvoje pedagogů – stáže, vč. zahraničních, supervize, sdílení, mentoring, 
tandemová výuka 

2.2.2 Podpora Vzdělávání pedagogů a dalších osob s následnou metodickou podporou 

2.2.3 Propojení předmětů – podpora projektové výuky, posílení praktické výuky 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Nové metody ve výuce v ZŠ - ICT 56 370 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

CLIL ve výuce v ZŠ 112 740   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

6 960   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

41 760   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

34 800   

Nové metody ve výuce v ZŠ - projektová výuka 11 274 * 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 27 575 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

3 480   

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

3 480   

  

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 27 575 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost 

6 960   

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

3 480   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

6 960   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

6 960   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

3 480   

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů 96 000   

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016907 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - ICT 11 274 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

17 400 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

17 400   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

13 920   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

27 840   

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

20 880 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Základní škola Králíky 49314629 CLIL ve výuce v ZŠ 28 185 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 256 000   

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 hodin/48 týdnů 192 000   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - projektová výuka 

167 040   
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola 
Jamné nad Orlicí 

70982244 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

3 480   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

3 480   

Masarykova základní škola a 
mateřská škola Kunvald, okres Ústí 
nad Orlicí 

70985855 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

3 480   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

3 480   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

3 480   

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   
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Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

3 480   

název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost 

27 840 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

27 840   

CLIL ve výuce v ZŠ 28 185   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

62 640   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

62 640   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

6 960   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

6 960   

Základní škola Žamberk, Nádražní 
743 

70995460 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 640 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní umělecká škola Králiky  72066661 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ - 48 hodin/48 týdnů 192 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní umělecká škola Petra Ebena  72087668 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ - 64 hodin/64 týdnů 384 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola 
Bystřec 

75015617 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

CLIL ve výuce v ZŠ 56 370   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

3 480   

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

3 480   

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016907 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská pregramotnost 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

6 960   

Mateřská škola Hejnice, okres Ústí 
nad Orlicí 

75016974 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Nekoř, okres Ústí nad 
Orlicí 

75016982 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin/32 týdnů 64 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a Mateřská škola 
Písečná, okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

6 960   

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 128 000   

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017369 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Bohousová, okres Ústí 
nad Orlicí 

75017725 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost 

13 920 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

20 880   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - projektová výuka 

6 960   

Masarykova základní škola Klášterec 
nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost 

24 360 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů 96 000   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 

34 800   

Středisko volného času, ANIMO, 
Žamberk 

72087650 Profesní rozvoj pedagogů SVČ prostřednictvím 
supervize/mentoringu/koučinku 

62 382 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola Erudio 
Orlicko 

04789954 Seznámení 
rodičů se 
způsobem 
výuky, 
sdílení mezi 
pedagogy a 
rodiči, 

"Matematické 
kavárny", kdy 
je rodičům 
představena 
Hejného 
metoda a její 
principy a 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území MAP 2019 bez 
nákladů 

1 ZŠ + rodiče bez 
nákladů 

  

název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Mateřská škola Letohrad, Taušlova 75017300 Celé Česko čte dětem minimální 
náklady 

2019 bez 
nákladů 

  

Základní škola Letohrad, Komenského 
269 

856843 Čtenářské dílny 10 000 2019 Šablony 
OP VVV, 
vlastní 
rozpočet v 
rámci 
knihovny 

  

Finanční gramotnost 10 000 2019 vlastní 
rozpočet 

* 

 Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Čtenářské dílny 10 000 2019 Šablony 
OP VVV, 
vlastní 
rozpočet v 
rámci 
knihovny 

  

Tutorské čtení 10 000 2019 bez 
nákladů 
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zvyšování 
kompetencí 
pedagoga. 

způsob výuky, 
kterým 
vyučují 
matematiku. 
Rodiče si 
prakticky 
vyzkouší 
některé 
úlohy. 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Masarykova 
základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Seznámení 
rodičů se 
způsobem 
výuky, 
sdílení mezi 
pedagogy a 
rodiči, 
zvyšování 
kompetencí 
pedagoga. 

"Matematické 
kavárny", kdy 
je rodičům 
představena 
Hejného 
metoda a její 
principy a 
způsob výuky, 
kterým 
vyučují 
matematiku. 
Rodiče si 
prakticky 
vyzkouší 
některé 
úlohy. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území MAP 2019 bez 
nákladů 

1 ZŠ + rodiče bez 
nákladů 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenského 
269 

00856843 Podpora 
finanční 
gramotnosti 
zajímavým a 
praktickým 
způsobem. 

Abeceda 
peněz – 
fiktivní 
založení 
vlastní firmy, 
podepsání 
úvěru, plnění 
projektových 
úkolů atd. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ v území 
MAP 

2019 bez 
nákladů 
ze strany 
ZŠ 

1 ZŠ + soukromá 
firma Česká 
spořitelna 

bez 
nákladů 

* 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

00856673 Podpora 
vzdělávání 
pedagogů, 
sdílení 
zkušeností a 
tvorba 
materiálů v 
oblasti 
matematické 
gramotnosti. 

Spolupráce v 
rámci "H-
mat" - 
lektorování, 
sdílení, 
materiální 
podpora. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ v území 
MAP 

2019 bez 
nákladů 

1 ZŠ + další ZŠ 
zapojené do H-
mat 

bez 
nákladů 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda 

70994838 Vytvoření 
systému, 
který umožní 
efektivní 
rozvoj 
čtenářské, 
matematické 
a digitální 
gramotnosti 
v praxi 
mateřských 
a základních 
škol. 

Podpora 
vzdělávání 
pedagogů, 
sdílení 
zkušeností a 
tvorba 
materiálů. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ v území 
MAP 

2019 bez 
nákladů 
ze strany 
ZŠ 

1 ZŠ + PPUČ bez 
nákladů 

* 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034186 Podpora 
čtenářské 
gramotnosti 

k řešení – v 
rámci PS 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2022-
2024 

záleží dle 
povahy 
projektu 

k řešení MAS 
ORLICKO, 
z.s 

  

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034186 Podpora 
matematické 
gramotnosti 

k řešení – v 
rámci PS 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2022-
2024 

záleží dle 
povahy 
projektu 

k řešení MAS 
ORLICKO, 
z.s 
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CÍL 2.3 PRIORITA 2 

Nastavení prvků spolupráce mezi stupni 
vzdělávání (MŠ x ZŠ, návaznost ZŠ s 1. 
stupněm X spádové školy) pro zajištění 
kontinuity rozvoje dětí a žáků a prevence 
školního neúspěchu žáků. 

Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, jazyková) v předškolním i 
základním školství 

2.3.1 Podpora propojení ZŠ +MŠ, příp. 1. a 2. stupně ZŠ – neřízené odpolední činnosti (propojení 
různých věkových kategorií) 

 2.3.2 Vymezení školní zralosti – jednotný výklad + 
následná péče 

2.3.3 Podpora 
vzájemného setkávání pedagogů MŠ a ZŠ, příp. spadových škol – komunikace 
o očekávaných výstupech, následná komunikace o možnostech a přístupech 
ke konkrétnímu dítěti nebo žákovi 
2.3.4 Podpora projektů, které propojují různé věkové skupiny. 

 

Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančníc
h nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
U Dvora 

750173
85 

Nastavení 
funkčního 
systému mezi 
předškolním a 
základním 
stupněm 
vzdělávání. 

Žák základní školy 
osmé třídy 
odvede žáka první 
třídy do jeho 
budoucí třídy a 
plní společné 
úkoly. Starší je 
mladšímu 
mentorem a 
průvodcem.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 do 5 000 1 MŠ + 1 ZŠ vlastní 
rozpočet 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančníc
h nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

750173
69 

Nastavení 
systému 
spolupráce mezi 
MŠ a ZŠ při 
přechodu do 
první třídy, 
aktivní zapojení 
rodičů. 

Předškoláci se 
svými rodiči 
pravidelně každý 
měsíc (celý školní 
rok) navštěvují 
základní školu a 
seznamují se s 
prostředím a 
pedagogy. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 bez 
nákladů 

1 MŠ + 1 ZŠ + 
rodiče 

bez nákladů * 

Základní 
škola 
Králíky 

493146
29 

Zajištění 
kontinuity mezi 
1. a 2. stupněm. 

Žáci malotřídní 
školy navštíví 
úplnou základní 
školu, kam 
přestupují na 
druhý stupeň. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území 
MAP 

2019 do 5 000 2 ZŠ (úplná a 
malotřídní) 

vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581 

493168
34 

Zajištění 
kontinuity mezi 
předškolní a 
základní 
docházkou 

Spolupráce, 
návštěvy a 
společné aktivity 
ZŠ se školkami ze 
Žamberku a okolí 
– sdílení 
pedagogů, 
návštěvy 
předškoláků. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 do 5 000 1 ZŠ + 3 MŠ vlastní 
rozpočet 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančníc
h nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743 

709954
60 

Zajištění 
kontinuity mezi 
předškolní a 
základní 
docházkou 

Spolupráce, 
návštěvy a 
společné aktivity 
(např. vítání jara). 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 do 5 000 1 ZŠ + 1 MŠ vlastní 
rozpočet 

* 
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CÍL 2.4 PRIORITA 2 

Využití potenciálu škol – propojení 
neformálního a zájmového vzdělávání – 
kroužky, kluby, vč. péče o nadané děti a 
žáky. 

Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, jazyková) v předškolním i 
základním školství 

2.4.1 Podpora využití škol pro neformální a zájmovou činnost Prodloužení provozu školy do 
odpoledních hodin – doučování (osoby zvenku, starší spolužáci, senioři) 

2.4.2 Podpora propojení věkových skupin 

2.4.3 Podpora práce s nadanými žáky a žáky mimořádně nadanými – včasná identifikace 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a 
deskových her 

17 833 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 35 666 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 35 666 * 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub 35 666 * 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a 
deskových her 

71 332 * 

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 71 332 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 89 165 * 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

17 833 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

17 833 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 17 833 * 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola Jamné nad 
Orlicí 

70982244 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 35 666 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Mistrovice 70982368 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

53 499 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 35 666 * 

Masarykova základní škola a mateřská škola 
Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 35 666 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

35 666 * 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 35 666 * 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a 
deskových her 

71 332 * 

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 53 499 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

71 332 * 

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

71 332 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016982 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 17 833 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

17 833 * 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 17 833 * 

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

17 833 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 35 666 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových 
her 

35 666 * 

Základní škola Letohrad, Komenského 269 856843 Prarodiče a rodiče čtou dětem minimální 
náklady 

2019 bez 
nákladů 

* 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Středisko 
volného 
času, 
ANIMO, 
Žamberk 

72087650 Propojení 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání, 
podpora 
dopravní 
výchovy. 

Dopravní hřiště 
vč. programu 
pro školy a 
školky z území. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení SVČ  MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 10 000 1 SVČ + ZŠ 
nebo MŠ  

dotace, 
vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

  

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581 

49316834 Propojení 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání, 
efektivní 
trávení 
volného času. 

Realizace 
zájmových 
kroužků ve 
škole. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 60 000 1 ZŠ + 1 
SVČ 

rodiče, 
vlastní 
rozpočet 

* 
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CÍL 3.1 PRIORITA 3 

Investice do materiálního vybavení vč. 
stavebních úprav – dílny, kuchyňky, školní 

zahrady, počítačové a odborné učebny, 
laboratoře a jejich využití pro výuku i 

mimoškolní činnost za účelem zkvalitnění 
výuky a posílení kompetencí pro praktický 
život i jako základ pro další profesní rozvoj. 

Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání a širší podpora praktických 
činností 

3.1.1 Vybudování kvalitního zázemí – dílny, venkovní učebny, odborné učebny, laboratoře  

3.1.2 Podpora vytvoření multifunkčních zón pro relaxaci a zároveň pro možnost např. vaření, dílničky 

3.1.3 Podpora činností spjatých s reálným životem 

3.1.4 Podpora při získání vhodných prostor, zejména venkovních (pozemky pro činnost…) 

 

Tento cíl je naplňován definovaným plánem investic ve Strategickém rámci MAP. 
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CÍL 3.2 PRIORITA 3 

Popularizace technického a 
přírodovědného vzdělávání. 

Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání a širší podpora praktických 
činností 

3.2.1 Zařazení praktického vyučování na ZŠ i MŠ ve vyšší míře (dílny, cvičné kuchyňky, práce na 
pozemcích) 

3.2.2 Podpora zapojení externích pracovníků (rodiče, prarodiče, spolky, sdružení)  

3.2.3 Podpora posílení praktických nácviků (ne ukázky, aktivita dětí a žáků) 

3.2.4 Podpora motivace studovat technické a přírodovědné obory – vyzkoušení ve školní i 
mimoškolní činnosti 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Projektový den ve škole 4 412 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 12 954 * 

Projektový den v ŠD/ŠK 52 944 * 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 77 724 * 

Základní škola Letohrad, Komenského 269 856843 Projektový den mimo školu 6 477 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den v ŠD/ŠK 4 412 * 

Vaření je zábava 10 000 2019 rodiče, 
vlastní 
rozpočet 

* 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Projektový den ve škole 8 824 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 25 908 * 

Projektový den ve škole 13 236 * 

Projektový den mimo školu 19 431 * 

Základní škola Králíky 49314629 Projektový den v ŠD/ŠK 17 648 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 19 431 * 

Základní škola Žamberk, 28. října 581 49316834 Projektový den ve škole 8 824 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Projektový den v ŠD/ŠK 26 472 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Projektový den mimo školu 19 431 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den ve škole 26 472 * 

Projektový den mimo školu 38 862 * 

Projektový den v ŠD/ŠK 8 824 * 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 12 954 * 

Základní škola a mateřská škola Jamné nad 
Orlicí 

70982244 Projektový den ve škole 4 412 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Projektový den ve škole 79 416 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 77 724 * 

Projektový den ve škole 22 060 * 

Projektový den mimo školu 25 908 * 

Projektový den v ŠD/ŠK 44 120 * 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 12 954 * 

Mateřská škola, Kameničná, okres Ústí nad 
Orlicí 

70993602 Projektový den ve škole 4 412 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 
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Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Projektový den ve škole 35 296 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 51 816 * 

Projektový den ve škole 35 296 * 

Projektový den mimo školu 51 816 * 

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 

75016761 Projektový den ve škole 8 824 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

* 

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016907 Projektový den ve škole 17 648 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 25 908 * 

Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí 

75016923 Projektový den ve škole 8 824 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 6 477 * 

Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016982 Projektový den v ŠD/ŠK 8 824 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 6 477 * 

Základní škola a Mateřská škola Písečná, 
okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Projektový den ve škole 17 648 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk 75017377 Projektový den mimo školu 19 431 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

  

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Projektový den ve škole 13 236 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 19 431 * 

Projektový den mimo školu 466 344 * 

Projektový den v ŠD/ŠK 8 824 * 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 12 954 * 

Základní umělecká škola Králíky  72066661 Projektový den ve škole 44 120 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 207 264 * 

Základní umělecká škola Jablonné nad 
Orlicí  

72068752 Projektový den ve škole 26 472 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 25 908 * 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Projektový den mimo SVČ 103 632 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Mateřská škola SLUNÍČKO, Žamberk 75017458 Projektový den ve škole 35 296 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Projektový den ve škole 17 648 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Projektový den mimo školu 51 816 * 

Mateřská škola Záchlumí, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017806 Projektový den ve škole 4 412 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Projektový den ve škole 4 412 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Mateřská škola Letohrad, Taušlova 
192, okres Ústí nad Orlicí 

75017300 Broučkiáda – uspávání broučků 5 000 2019 vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar, dotace 
Pk 

* 

Mateřská škola Letohrad, U Dvora 856452 Projekty různého typu (Broučkiáda, Dýňování aj.) 25 000 2019 vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar, dotace 
Pk 

* 

Speciální základní škola Králíky 61235105 projekty zaměřené na EVVO a místně zakotvené 
učení (ekologická výchova) 

50 000 2019 vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk 

* 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Den Země 5 000 2019 Šablony OP 
VVV, vlastní 
rozpočet 

* 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionálníh
o nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽI
TOST    
označe
no * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703418
6 

Rozvoj 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání a širší 
podpora 
praktických 
činností. 

Realizace čtyř 
zájmových kroužků s 
tématy technického a 
přírodovědného 
vzdělávání, vč. 
realizace exkurzí do 
místních firem a 
podniků (praktické 
ukázky). 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP 
II 

ZŠ, SŠ, 
soukromé firmy, 
NNO 

2018-
2022 

3 000 000 MAS Orlicko + 
gymnázium, 
SŠ, lesní klub + 
rodinné 
centrum 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

  

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703418
6 

Podpora dalšího 
vzdělávání 
pracovníků ve 
vzdělávání, 
síťování a sdílení 
zkušeností a 
dobrých příkladů 
z praxe v oblasti 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání. 

Realizace čtyř 
zájmových kroužků s 
tématy technického a 
přírodovědného 
vzdělávání – sdílení 
zkušeností a praxe 
mezi zapojenými 
subjekty, spolupráce 
realizátorů kroužku s 
místními firmami a 
podniky.  

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP 
II 

ZŠ, SŠ, 
soukromé firmy, 
NNO 

2018-
2022 

100 000 MAS Orlicko + 
gymnázium, 
SŠ, lesní klub + 
rodinné 
centrum 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionálníh
o nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽI
TOST    
označe
no * 

Mateřská 
škola, 
Pivovarská
, Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501692
3 

Podpora a 
popularizace 
polytechnického 
vzdělávání, 
tradic a 
klasických zvyků 
( vč. EVVO) 

Veletrh řemesel, 
workshopy na 
Velikonoce, Vánoce 
apod., přímé zapojení 
dětí (praktické 
ukázky, aktivní pozice 
všech zapojených 
subjektů) 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2019 24 000 1 MŠ + 
chráněné 
dílny + místní 
řemeslníci + 
muzea 

dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar, místní 
firmy 
(Konsorcium 
zaměstnavat
elů Orlicka) 

  

Mateřská 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501736
9 

Podpora a 
popularizace 
EVVO 

Canisterapie – 
teoretické a praktické 
práce se psy ("proč je 
pes naším 
kamarádem"), jak se 
bránit před 
napadáním a jak se 
psy pracovat. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

pravideln
ě každý 
školní 
rok 

do 5 000 1 MŠ vlastní 
rozpočet, 
rodiče 

  

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTE
K 
Žamberk 

750173 
77 

Podpora a 
popularizace 
EVVO a 
polytechnického 
vzdělávání, 
spolupráce s 
rodiči. 

Pořádání společných 
akcí, workshopů 
apod., kde se rodiče 
aktivně zapojují do 
činností ve škole 
(např. rukodělné 
dílničky).  

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2019 10 000 1 MŠ + rodiče vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITO
ST    
označeno 
* 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola Jamné 
nad Orlicí 

70982
244 

Propojení 
školy a 
veřejnosti 
(rodičů), 
popularizace 
technického 
vzdělávání a 
podpora 
manuální 
činnosti, 
setkání s 
profesí v 
praxi. 

Dřevěné dílničky 
jsou realizovány v 
rámci výuky 
Montessori třídy, 
do výuky dochází 
rodič (profesí 
truhlář), který se 
dětem věnuje a 
vyrábí s nimi 
dřevěné výrobky. 
Škola by ráda 
aktivitu rozšířila i 
mezi další rodiče 
(prarodiče) a další 
obory.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
Montess
ori třídy 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území MAP 

2019 4 000 1 ZŠ + rodiče sponzorský 
dar, vlastní 
rozpočet 

  

Masarykova 
základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75018
047 

Rozvoj 
dovedností 
dětí a žáků, 
EVVO, 
spolupráce 
subjektů. 

Broučkiáda – 
uspávání broučků 
je komunitní akce 
zaměřená na 
rozvoj EVVO, na 
přípravách se 
podílí základní a 
mateřská škola 
vč. rodičů. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území MAP 

2019 5 000 1 ZŠ + 1 MŠ + 
rodiče 

vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Masarykova 
základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Kunvald, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

70985
855 

Podpora 
technického 
vzdělání a 
jeho 
popularizace. 

Zajištění 
technické výchovy 
pro žáky druhého 
stupně v 
soukromé firmě. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2019 do 5 000 1 ZŠ + firma 
Bϋhler 
Žamberk 

sponzorský 
dar 

  

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Lukavice, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

70981
302 

Podpora a 
popularizace 
environment
ální výchovy. 

Projekty a aktivity 
zaměřené na 
EVVO (např. 
společná obnova 
školní zahrady). 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území MAP 

2019 do 5 000 1 ZŠ + 1 MŠ  dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet, 
zřizovatel 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda 

70994
838 

Podpora a 
zapojení 
externích 
pracovníků a 
spolupráce s 
dalšími 
spolky, 
popularizace 
mezigenerač
ní 
spolupráce, 
EVVO a 
kulturních 
aktivit. 

Aktivita Mládí a 
stáří – vzájemná 
návštěva tří 
mateřských škol a 
domova 
důchodců, 
zapojení i dalších 
spolků. Součástí 
jsou vystoupení, 
besedy, výstava, 
sportovní hry, 
výlety atd.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, spolky 
a další 
vzdělávací 
subjekty v 
území MAP 

2019 15 000 3 MŠ + Domov 
důchodců sv. 
Zdislavy + Klub 
čilých babiček 

vlastní 
rozpočet, 
zřizovatel 

* 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

00856
673 

Popularizace 
polytechnick
ého 
vzdělávání, 
ročníková 
spolupráce. 

Aktivní příprava 
na Vánoční 
jarmark – výroba 
výrobků (skupiny 
žáků skrz ročníky) 
a jejich následný 
prodej. Zapojení 
dalších subjektů 
(vč. privátního 
sektoru).  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ, spolky 
a další 
vzdělávací 
subjekty v 
území MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + klub 
seniorů + 
soukromá 
firma 
Dřevotvar 

vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

00856
673 

Popularizace 
polytechnického 
vzdělávání, 
praktická práce 
žáků. 

Technický 
kroužek, který 
se koná jednou 
za čtrnáct dní v 
sobotu 
(nepovinný 
předmět). Je 
organizován 
místní 
soukromou 
firmou. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ a 
soukromé 
firmy v 
území MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + soukromá 
firma Isolit – 
Bravo 

sponzorský 
dar, vlastní 
rozpočet 

  

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

00856
452 

Popularizace 
polytechnického 
vzdělávání, 
praktická práce 
žáků. 

Kroužek 
robotiky a 
programování 
jako mimoškolní 
činnost, který je 
organizován 
místní 
soukromou 
firmou.  

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ a 
soukromé 
firmy v 
území MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + soukromá 
firma OEZ 
Letohrad s.r.o. 

sponzorský 
dar, vlastní 
rozpočet 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 745 

00856
452 

Vznik sítě 
středních a 
základních 
škol, které 
budou 
vzájemně 
spolupracovat 
na podpoře 
polytechnickéh
o vzdělávání. 

Realizace tematicky 
zaměřených 
projektových dnů, 
realizace zájmových 
kroužků. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
ZŠ 

ZŠ, SŠ v 
území MAP 

2019 bez 
nákladů ze 
strany ZŠ 

1 ZŠ + 
zapojené SŠ + 
Pardubický 
kraj (IKAP) 

dotace Pk   
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Klub čilých 
babiček 

27006
395 

Mezigenerační 
spolupráce, 
úcta ke stáří, 
vč. podpora 
EVVO a 
polytechnickéh
o vzdělávání.  

Soubor aktivit, které 
jsou v rámci školního 
roku realizovány za 
účelem spolupráce – 
výtvarná dílna, výlet k 
Severomoravské chatě, 
divadlo, výroba 
betlému, úklid 
odpadků atd. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
klubu 

kluby a 
spolky v 
území MAP 

2019 14 000 Klub babiček + 
MŠ + rodiče a 
veřejnost 

vlastní 
rozpočet 

* 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034
186 

Podpora EVVO, 
zvyšování 
pedagogických 
kompetencí v 
této oblasti, 
sdílení 
zkušeností. 

k řešení – v rámci PS MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP 
II 

MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

100 000 k řešení MAS 
ORLICKO, 
z.s. 
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CÍL 3.3 PRIORITA 3 

Rozvoj profesních kompetencí pedagogů v 
oblasti technického a přírodovědného 
vzdělávání   - DVPP, nastavení spolupráce 
s firmami v regionu již na úrovni ZŠ, 
zapojení rodičů příp. prarodičů v MŠ i ZŠ. 

Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání a širší podpora praktických 
činností 

3.3.1 DVPP pro rozvoj kompetencí v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání (CLIL, stáže, 
sdílení, ...) 

3.3.2 Společné akce škol a rodičů v přírodě 

3.3.3 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků navzájem i s pracovníky neformálního vzdělávání  

3.3.4 Podpora akcí typu Dny otevřených dveří – činností pro děti i dospělé, motivační workshopy 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

17 400 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Speciální základní škola Králíky 61235105 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

13 920   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480   

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

6 960   

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 70995460 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

174 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola Helvíkovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

71006303 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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Základní umělecká škola Petra Ebena  72087668 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

34 800 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí 

75016761 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016907 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

6 960   

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání 

6 960   

 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - ICT 

27 840 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionál
ního 
nositele a 
typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financo
vání 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola 
Letohrad, 
Taušlova 

7501730
0 

Podpora 
EVVO, 
zapojení 
rodičů, 
spolupráce 
s myslivci. 

Broučkiáda – 
společná akce s 
mysliveckým spolkem 
Lukavice Letohrad a 
rodiči. 
Výroba broučků z 
přírodnin, soutěže a 
úkoly s rodiči, 
uspávání broučků. 
Procházka se světýlky 
a vyprávění o přírodě 
s myslivci. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení MŠ MŠ v území 
MAP 

2019 6 000 1 MŠ + rodiče + 
Myslivecký 
spolek Lukavice 
Letohrad  

vlastní 
rozpoč
et, 
sponzo
rský 
dar 

* 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703418
6 

Podpora a 
prohloubení 
vzájemné 
spolupráce 
a pedagogů 
a možnosti 
sdílení 
profesních 
zkušeností. 

Ukázkové hodiny a 
aktivity podobného 
typu, kde si účastnici 
mohou předávat své 
zkušenosti a znalosti 
k tématu 
technického a 
přírodovědného 
vzdělávání. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO 
a další 
vzdělávací 
subjekty z 
území MAP 

2018-2022 50 000 MAS Orlicko + 
zapojené MŠ, 
ZŠ, NNO a 
zástupci dalších 
vzdělávacích 
subjektů z 
území 

MAS 
ORLICK
O, z.s. 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálníh
o nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financov
ání 

PŘÍLEŽI
TOST    
označe
no * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Lukavice, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7098130
2 

Spolupráce s 
rodiči, jejich 
zapojení do 
aktivit ve škole, 
zvyšování 
kompetencí 
pedagogů v 
oblasti 
komunikace s 
rodiči a 
veřejností. 

Aktivity (projekty) 
zaměřené na 
aktivní zapojení 
rodičů a 
prarodičů do dění 
ve škole – výroba 
draků, tvorba 
marmelád atd. 

MAP 
Žamberk a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + 1 MŠ + 
rodiče  

vlastní 
rozpočet, 
sponzors
ký dar 

  

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

0085667
3 

Propojení školy, 
veřejnosti 
(rodičů) a se 
složkami 
neformálního 
vzdělávání 
(zájmového). 

Aktivita rozsvícení 
vánočního stromu 
– zajištění 
programu, pečení 
cukroví, ozvučení 
a prodej atd. 

MAP 
Žamberk a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2019 5 000 1 ZŠ + 1 MŠ + 
rodiče + 
zástupci 
zájmového 
vzdělávání 

vlastní 
rozpočet, 
sponzors
ký dar 

  

Speciální 
základní 

6123510
5 

Rozvoj 
dovedností dětí a 
žáků, 

V rámci OP VK 
započali soubor 
aktivit, které 

MAP 
Žamberk a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 10 000 1 ZŠ + rodiče OP VK, 
vlastní 
rozpočet, 
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škola 
Králíky 

prohlubování 
spolupráce 
rodičů a jejich 
zapojení do 
života ve škole. 

pořádají společně 
s rodiči – odborné 
besedy, zábavná 
odpoledne, 
řemeslné dílny, 
společné výlety 
atd. 

sponzors
ký dar 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

76 560 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

  

CÍL 4.1 PRIORITA 4 

Dostatek všech pracovníků vzdělávání, 
rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků, 
systematický rozvoj všech pracovníků 
působících ve vzdělávání (portfolio učitele, 
osobnostní výchova). Podpora vedoucích 
pracovníků škol prostřednictvím právní 
poradny a servisu – možnost konzultací, 
případně předávání zkušeností s řešením 
obdobných problémů. Podpora sdílení a 
předávání zkušeností vedoucích 
pracovníků. 

Rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové 
poradenství v základních školách 

4.1.1 Organizace odborné stáže pro zástupce formálního i neformálního vzdělávání za účelem 
předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe 

4.1.2 Systematická podpora vedoucích pracovníků formou dostupného právního poradenství (místně 
i finančně) 

4.1.3 Společné porady ředitelů na úrovni ORP (s cílem sdílení a vzájemné pomoci a podpory) 



 

65 
 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

292 320 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - osobnostně 
sociální rozvoj 

16 912   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

10 440   

Základní škola Erudio Orlicko 4789954 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Speciální základní škola Králíky 61235105 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

121 800 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

52 200   

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

6 960   
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola a mateřská škola Mistrovice 70982368 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

3 480   

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

27 840 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

27 840 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

59 160   

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 
v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

6 960   

Základní škola Žamberk, Nádražní 743 70995460 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

87 000 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní umělecká škola Králiky  72066661 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

10 440 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní umělecká škola Jablonné nad 
Orlicí  

72068752 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v 
rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice 

70982368 Rozvoj 
vedoucích 
pracovníků v 
oblasti 
strategického 
řízení a 
plánování. 

Vzdělávací 
program pro 
širší vedení 
škol na téma 
Strategické 
řízení a 
plánování. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území MAP 2019 bez 
nákladů ze 
strany ZŠ 

1 ZŠ + SRP SRP   

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Nové metody ve vzdělávání v SVČ – osobnostně 
sociální rozvoj 

5 637 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

111 360   

Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ – osobnostně 
sociální rozvoj 

8 456   

Základní umělecká škola Petra Ebena  72087668 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

34 800 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí 75016907 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk 75017377 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

55 680 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017725 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

6 960 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

34 800 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  



 

68 
 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034186 Rozvoj 
vedoucích 
pracovníků v 
oblasti 
strategického 
řízení a 
plánování. 

Podpora 
strategického 
plánování ve 
školách (6 
jednání), 
tvorba 
strategického 
plánu rozvoje 
školy společně 
s tutorem. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, ZUŠ a MŠ v 
území MAP 

2018-
2022 

150 000 MAS Orlicko + 
2 MŠ + 2 ZŠ + 
1 ZUŠ 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

  

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

27034186 Spolupráce a 
kooperace 
komunitních 
složek obce 
Červená 
Voda. 

Spolupráce 
během 
organizace a 
přípravy 
jednotlivých 
komunitních 
aktivit v obci. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2018-
2022 

200 000 MAS Orlicko + 
ZŠ, MŠ a 
komunitní 
složky obce 
Červená Voda 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

  

Klub žen 
Helvíkovice, 
z.s. 

05372925 Spolupráce 
aktérů v 
území, 
návrat k 
tradicím. 

Svatomartinská 
slavnost 
konající se v 
listopadu 
spojuje různé 
složky 
komunity a 
veřejnosti. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
Klubu žen 

MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2019 5 000 Klub žen 
Helvíkovice + 
veřejnost + 
MŠ 

vlastní 
rozpočet, 
obec, 
sponzorský 
dar 
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Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – 
DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání 

10 440 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Masarykova základní škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v 
rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání 

3 480 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola Letohrad, Komenského 269 856843 Oborové dny pro druhý stupeň  10 000 2019 vlastní 
rozpočet 

* 

 

 

 

 

CÍL 4.2 PRIORITA 4 

Prohlubování kompetencí výchovných 
poradců v oblasti kariérového 
poradenství, nastavení spolupráce mezi 
školami. Prohlubování profesních 
kompetencí výchovných poradců ZŠ – 
možnosti využívání nových profesních 
diagnostických nástrojů pro žáky s SVP a 
žáky ohrožené předčasným odchodem ze 
vzdělávání, diagnostika nadání a 
předpokladů u všech žáků včetně dětí 
mimořádně nadaných. 

Rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové 
poradenství v základních školách 

4.2.1 Podpora projektů pro externí diagnostiku pro volbu povolání, metodika práce s výstupy 

4.2.2 Podpora orientace v systému poskytování kariérového poradenství 

4.2.3 Podpora vzdělávání kariérových poradců 

4.2.4 Vytváření podmínek pro efektivní působení KP v prostředí škol 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpově
dná 
osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703
4186 

Rozvoj 
kompetencí pro 
práci s externí 
diagnostikou 
(COMDI) v oblasti 
kariérového 
poradenství, 
práce s výstupy. 

Výchovní 
poradci 
zapojených 
základních 
škol provádějí 
po dobu 
projektu 
testování žáků 
pomocí 
externí 
diagnostiky, 
vyhodnocují 
výstupy a 
vzdělávají se v 
této oblasti. K 
dispozici je 
každému 
tutor, pro 
správnou 
interpretaci 
výsledků.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT 
MAP II 

ZŠ v území 
MAP 

2018-2022 1 500 000 MAS Orlicko + 4 
ZŠ 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 
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realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpově
dná 
osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

 Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Červená 
Voda 

7099
4838 

Vytvoření 
kariérového 
centra 
Pardubického 
kraje, zvyšování 
kompetencí 
výchovných 
poradců. 

Kariérové 
centrum bude 
sloužit 
výchovným 
poradcům, 
rodičům a 
žákům v 
oblasti 
poradenství 
pro výběr 
povolání.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ a 
MŠ 
Červen
á Voda 

ZŠ v území 
MAP 

2019 bez 
nákladů ze 
strany ZŠ 

1 ZŠ + 
Pardubický kraj 

dotace Pk * 

Konsorciu
m 
zaměstnav
atelů 
Orlicka 

- Podpora 
kariérových 
poradců v oblasti 
poradenství, 
zvyšování 
znalostní a 
kompetencí. 

Setkávání 
výchovných 
poradců 
základních 
škol se členy 
Konsorcia.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

MÚ 
Letohra
d 

ZŠ v území 
MAP 

2019 bez 
nákladů 

Členové 
Konsorcia + ZŠ z 
území MAP 

bez nákladů * 
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CÍL 4.3 PRIORITA 4 

Zapojení nových forem do výuky – fiktivní 
firmy, návštěva SŠ v rámci výuky Člověk a 
svět práce. 

Rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové 
poradenství v základních školách 

4.3.1 Zařazení moderních forem výuky, podpora dělení žáků do skupin 

4.3.2 Podpora pedagogů a dalších osob působících ve vzdělávání při zavádění nových forem 
(vzdělávání a metodická podpora) 

4.3.3 Zavedení a ověření nových prvků – fiktivní firmy, společné projekty MŠ+ZŠ, příp. SŠ a dalšími 
subjekty 

4.3.4 Podpora a rozvoj aktivit zaměřených na přípravu na vstup na trh práce, síťování a spolupráce 
aktérů v území 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Tandemová výuka v ZŠ 32 600 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

9 010 * 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

18 020 * 
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Jablonné nad Orlicí 856673 Tandemová výuka v ZŠ 32 600 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – osobnostně 
sociální rozvoj 

16 912   

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

90 100 * 

Základní škola Králíky 49314629 Tandemová výuka v ZŠ 48 900 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Speciální základní škola Králíky 61235105 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská 
gramotnost 

16 912 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – matematická 
gramotnost 

16 912 * 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

27 030 * 

Základní škola a mateřská škola Lukavice, 
okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

18 020 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

18 020 * 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

9 010 * 

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 22 060   
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní umělecká škola Králiky  72066661 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

72 080 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Tandemová výuka v ZUŠ 73 350   

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 55 150   

Základní umělecká škola Jablonné nad 
Orlicí  

72068752 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ – kulturní 
povědomí a vyjádření 

84 560 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

90 100 * 

Tandemová výuka v ZUŠ 81 500   

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 88 240   

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ – osobnostně 
sociální rozvoj 

8 456 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ – kulturní 
povědomí a vyjádření 

8 456   

  

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

36 040 * 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ 77 210   

Základní umělecká škola Petra Ebena  72087668 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

36 040 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Tandemová výuka v ZUŠ 163 000   

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 77 210   
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název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 72087650 Tandemové vzdělávání v SVČ 32 600 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

  

Základní škola a mateřská škola Bystřec 75015617 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

9 010 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Tandemová výuka v ZŠ 32 600   

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

9 010 * 

Masarykova základní škola a mateřská 
škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí 

70985855 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

18 020 2019-
2021 

OP VVV 
Šablony II 

* 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

18 020 * 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Masarykova 
základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Návštěva SŠ, 
kariérové 
poradenství. 
Podpora 
polytechnického 
vzdělání a jeho 
popularizace. 

Návštěva 
středních 
škol, 
představení 
oborů, 
ukázka 
práce. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území MAP, 
SŠ mimo území 
MAP 

2019 bez nákladů 
ze strany ZŠ 

1 ZŠ + 2 SŠ bez nákladů   

Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 
581 

49316834 Podpora 
polytechnického 
vzdělání a jeho 
popularizace. 
Spolupráce s 
místní firmou. 

V rámci 
exkurze 
návštěva 
výroby 
firmy 
Bühler. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ v území 
MAP 

2019 bez nákladů 1 ZŠ + 
soukromá 
firma 
Bühler 

bez nákladů   
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CÍL 5.1 PRIORITA 5 

Rozšíření spektra znalostí žáků MŠ a ZŠ z 
oblasti zdravého životního stylu, které 
povedou žáky k ustáleným návykům, resp. 
ke zdravému životnímu stylu a pohybu. 
Podpora vnějších podmínek pro podporu 
zdravého životního stylu ve školách a 
zařízeních pro mimoškolní výchovu, 
podpora spolupráce s místními 
neziskovými organizacemi (spolky). 

Výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj zájmu a nadání dětí a žáků ve školní 
i mimoškolní činnosti 

5.1.1 Organizace programů na podporu zdravého životního stylu pro děti a žáky 

5.1.2 Podpora projektů vedoucích k samostatnosti dětí a žáků – pěstování, příprava, princip 
spolupráce, kooperace 

5.1.3 Úpravy vnějších podmínek pro vzdělávání 

5.1.4 Podpora neformální zájmové činnosti reflektující nízkopříjmové skupiny 

5.1.5 Podpora šíření informací o poruchách příjmu potravy 

5.1.6 Podpora akcí zaměřených na edukaci rodičů (informovanost o potravinách) 

5.1.7 Rozvoj kompetencí pracovníků školního stravování  

Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce 
s cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financován
í 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola 

7501
73 
77 

Rozvoj 
dovedností v oblasti 
dopravní bezpečnosti a 

Dopravní 
soutěž 
pro děti 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení MŠ MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní složky 

2019 do 5 000 1 MŠ + BESIP 
+ Městská 

vlastní 
rozpočet 
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ČTYŘLÍSTEK 
Žamberk 

vědomostí podpora,  
spolupráce. 

mateřské 
školy 

policie 
Žamberk  

realizátor IČO cíl aktivity popis 
aktivity 

území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce 
s cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financován
í 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola, 
Moravská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501
7008  

Podpora zdravého 
životního stylu. 

Cvičení a 
podpora 
zdravého 
životního 
stylu 
hravou a 
motivačn
í formou. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

zástupci 
České obce 
sokolské 

MŠ v území MAP 2019 10 000 Česká obec 
sokolská + 
zapojené MŠ 

vlastní 
rozpočet, 
rodiče 

  

Základní 
škola Králíky 

4931
4629 

Podpora zdravého 
životního stylu a 
spolupráce s dalšími 
školami. 

Den 
rekordů – 
sportovní 
aktivity a 
soutěže 
pro další 
školy. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2019 10 000 3 ZŠ + další 
mimo území 
MAP 

vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk 

  



 

79 
 

 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce 
s cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financován
í 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

750180
47 

Podpora 
zdravého 
životního stylu 
a spolupráce s 
dalšími 
školami. 

Klášterecký 
víceboj – 
sportovní aktivity 
pro základní 
školy. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ v území MAP 2019 10 000 2 ZŠ + další 
zájemci 

dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet 

  

Masarykov
a základní 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

750180
47 

Podpora 
podmínek pro 
zdravý životní 
styl, 
spolupráce s 
dalšími 
subjekty. 

Akce čisté 
Pastviny – 
společný úklid 
povodí. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a další 
vzdělávací subjekty z 
území 

2019 bez 
nákladů ze 
strany ZŠ 

1 ZŠ + 
záchranná 
služba ČČK + 
povodí Labe 
+ další 
zapojené 
školy 

bez 
nákladů 

  

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Písečná, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

750171
48 

Podpora 
zdravého 
životního stylu 
a spolupráce s 
dalšími 
školami. 

Aktivity Učíme 
lyžovat pořádá 
LSG každý rok pro 
okolní MŠ v 
Dlouhoňovicích. 
Gymnázium 
poskytne 
instruktory. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení 
ZŠ 

MŠ, ZŠ v území MAP 2019 bez 
nákladů ze 
strany ZŠ 

2 MŠ + 1 
Letohradské 
soukromé 
gymnázium 
o.p.s. 

bez 
nákladů 
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Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Cesta pro rodinu, z. ú.  61239330 Klub bez klíče 130 000 2019 zřizovatel, 
dotace, 
Burza 
filantropie 

* 

Základní škola a mateřská škola Červená 
Voda 

70994838 Zahrada s přírodními prvky 100 000 2019 dotace   

 

 

 

 

 

CÍL 5.2 PRIORITA 5 

Vytvoření podmínek pro využití 
venkovních prostor škol jak pro výuku, tak 
pro relaxační a o oddychové aktivity v 
rámci mimoškolní činnosti, zavedení 
interaktivních prvků do výuky. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj zájmu a nadání dětí a žáků ve školní 
i mimoškolní činnosti 

5.2.1 Úprava venkovních podmínek – multifunkční prostory. Vytvoření zón – venkovní dílna, 
odpočinkové a relaxační koutky, koutky pro vlastní tvorbu  

5.2.2 Organizace neformálních činností – otevřené kluby 

5.2.3 Podpora přírodních učeben, jedlé keře, bylinky, venkovní kuchyň, zvířata, podpora rozvoje 
pohybových dovedností 

5.2.4 Přírodní hřiště – 
podpora tvořivosti a fantazie dětí a žáků (hromada kamení, ne předpřipravené 
činnosti) 
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CÍL 5.3 PRIORITA 5 

Podpora školské primární prevence 
(specifická a nespecifická) – osobnostní 
rozvoj pedagogů a vzdělávání, spolupráce 
s neziskovým sektorem. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj zájmu a nadání dětí a žáků ve školní 
i mimoškolní činnosti 

5.3.1 Podpora zvýšení odborných kompetencí (zdravý živ. styl, stravování, emoční inteligence, 
psychohygiena) 

5.3.2 Podpora spolupráce škol a neziskového sektoru – projekty spolupráce (OSPOD, další aktéři 
působící v území) 

5.3.3 Personální podpora škol – asistenti, pomocný personál, metodici prevence v ZŠ i MŠ, jejich 
metodická podpora 

5.3.4 Podpora DVPP v oblasti osobnostně sociálního rozvoje 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení či dalšího 
subjektu  

IČO název projektu předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční 
zdroj 

PŘÍLEŽITOST          
označeno * 

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 856452 Komunikační deníky minimální 
náklady 

2019 bez 
nákladů 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST    
označeno * 

Mateřská 
škola 
Klášterec 
nad 
Orlicí, 
okres 
Ústí nad 
Orlicí 

75017369 Primární 
prevence v 
oblasti první 
pomoci nebo v 
oblasti 
zdravého 
životního stylu 

Setkání se 
záchranářem, 
interaktivní 
workshop, 
aktivní práce 
dětí během 
konkrétních 
situací, 
interaktivní 
projekt 
"Zdravé tělo“. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení MŠ MŠ, ZŠ, NNO a 
další vzdělávací 
subjekty z území 

2019 do 5 000 1 MŠ + Český 
červený kříž 

vlastní 
rozpočet 

  

Základní 
umělecká 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

72068752 Vystoupení a 
prezentace 
práce ZUŠ, 
taneční skupiny 
a dalších, 
zapojení 
veřejnosti, 
podpora 
zdravého 
životního stylu, 
prohlubování 
spolupráce 
jednotlivých 
složek.  

Mezinárodní 
den tance, 
vystoupení 
různých 
participujících 
složek, 
společný Flash 
Mob na 
náměstí, kdy 
tančí všichni 
včetně 
veřejnosti.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZUŠ MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
NNO, spolkové a 
komunitní 
složky, 
soukromé firmy 

2019 25 000 1 ZUŠ + 
Tělovýchovná 
jednota 
města 
jablonné nad 
Orlicí + SVČ + 
soukromá 
firma  

vlastní 
rozpočet, 
město, 
sponzorský dar 
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Tento cíl je naplňován definovaným plánem investic ve Strategickém rámci MAP. 

 

 

CÍL 6.1 PRIORITA 6 

Modernizace a rekonstrukce budov škol a 
školských zařízení (zájmového vzdělávání 
a budov neformálního) a jejich dílčích 
prostor. 

Vytvoření kvalitního prostředí (rozvoj a modernizace infrastruktury), které bude 
vyhovující pro všechny zaměstnance škol a školských zařízení, pro jejich žáky a 
účastníky zájmového a neformálního vzdělávání. 

6.1.1 Rekonstrukce a modernizace školských budov (vč. stavebních úprav a bezbariérovosti) – 
zateplení, výměna oken, omítnutí budovy, oprava střechy, klimatizace, voda, elektřina, podlahy, 
osvětlení aj. 6.1.2 Přestavba starých a nevyhovujících prostorů (vč. bezbariérovosti) – rozšíření, přestavba, 
přístavba, půdní vestavby aj. 

6.1.3 Rekonstrukce a modernizace jednotlivých místností – kuchyně, učebny, sociální zařízení, šatny, 
kabinety, jídelny, tělocvičny aj. 
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Tento cíl je naplňován definovaným plánem investic ve Strategickém rámci MAP. 

 
Tento Sborník aktivit škol a aktivit spolupráce byl schválen ŘV MAP formou per rollam, které probíhalo ve dnech 4. 2. 2020 – 11. 2. 2020 do 12:00.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………………. 

V Letohradě, dne                                                                                                                                                                                                           Petr Fiala  
                                                                                                                                                                                                            Předseda Řídícího výboru MAP 

CÍL 6.2 PRIORITA 6 

Modernizace zázemí, obnova vybavení 
vnitřních i vnějších prostor škol a 
školských zařízení, včetně modernizace 
pomůcek všech pracovníků škol (zahrnující 
potřeby zájmového a neformálního 
vzdělávání). 

Vytvoření kvalitního prostředí (rozvoj a modernizace infrastruktury), které bude 
vyhovující pro všechny zaměstnance škol a školských zařízení, pro jejich žáky a 
účastníky zájmového a neformálního vzdělávání. 

6.2.1 Obnova a modernizace vybavení (i pro zaměstnance) – nábytek, sociální zařízení, kuchyně, 
jídelny, šatny, přírodní učebny, kmenové učebny, odborné učebny, kabinety, družiny aj. 

6.2.2 Vybavení pomůckami nutných pro výuku – učebnice, hudební nástroje, sportovní náčiní, nářadí 
aj. 

6.2.3 ICT vybavení a konektivita (i pro zaměstnance) – počítače, notebooky, tiskárny, interaktivní 
tabule, tablety, software, internet aj. 

6.2.4 Venkovní prostory (zahrady, přístupové cesty aj.) – herní prvky, úprava zeleně, úprava cest, 
bezpečnost, přístup do škol, parkoviště aj. 
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