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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 v druhé části projektu MAP II (v rámci druhého cyklu akčního plánování) 

a to formou aktualizace první verze dokumentu a na základě: 

• Vlastního mapování členů RT MAP 

• Tvorby aktualizace Popisů potřeb škol 

• Práce Pracovních skupin MAP 

• Realizace dotazníkového šetření 

• Zhodnocení ročního akčního plánu 2020/2021 

• Realizace implementačních aktivit projektu MAP II 

• Analýzy šablonových výzev OP VVV 

 

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

názvem projektu, předpokládanými náklady, termínem realizace (školní rok 2021-2022 nebo realizací 

Šablon III), finančním zdrojem a 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 (školní rok 2021-2022), počtem a typem škol 

zapojených v rámci práce s cílovou skupinou, možným zdrojem financování a „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 pracovních skupin dne 8. 10. 2021. Zdroje financování 

jednotlivých aktivit byly definované v rámci kontinuální práce Pracovní skupiny pro financování, primárně 

v rámci prvního cyklu akčního plánování a během jednání dne 18. 10. 2021.  

 

Součástí souboru jsou také aktivity, které byly v rámci dlouhodobého šetření, mapování a na základě 

jednání pracovních skupin v prvním cyklu akčního plánování definované jako ty, které budou rozpracovány 

do implementační části MAP jako „aktivita do šuplíku“. Řídící výbor vybral jednu z nich, která mu bude na 

konci projektu představena formou logického rámce nebo projektové fiše. Vybranou aktivitu budou na 

začátku kalendářního roku 2022 rozpracovávat pracovní skupiny. 

Jedná se o aktivitu priority a cíle 2.2 a 2.7: 

• Cíl aktivity: Vzdělávání pedagogů a zvyšování jejich kompetencí komplexně (nikoliv zaměřené 

pouze na jednu oblast nebo téma). Vzdělávání v rámci školy (celé sborovny) formou pozitivních 

vzorů. 

• Popis aktivity: Vzdělávání celé sborovny v komplexních tématech jako jsou metody aktivního 

učení, kritické myšlení, individualizace, teorie typů, H-mat, osobnostně sociální rozvoj aj. Po teorii 

by následovalo přenesení do praxe (úkoly od lektorů, vzájemné sdílení), po absolvování – 

ukázkové hodiny od zúčastněných. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument byl zveřejněn v připomínkovacím procesu od 11. 10. 2021 do 18. 10. 2021. 

Dokument byl schválen Řídícím výborem MAP dne 4. 11. 2021. 
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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)  

 

Aktivity školy: 

 

název školy / školského zařízení 
či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

94 578 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola  Záchlumí, okres 
Ústí nas Orlicí 

75017806 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

223 548 2020-2021 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

214 950 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

171 960 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk 

75017377 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

331 023 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Dlouhoňovice 70985626 Chůva - personální podpora MŠ 229 864 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Hejnice, okres 
Ústí nad Orlicí 

75016974 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

214 950 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Mateřská škola Helvíkovice, 
okres Ústí nad Orlicí 

71006303 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

219 249 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Hradisková, 
Jablonné nad Orlicí 

70984948 Školní speciální pedagog - 
personální podpora MŠ  

365 011 2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75017369 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

236 445 2020-2021 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Letohrad, 
Taušlova 

75017300 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

313 827 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Letohrad, U 
Dvora 

75017385 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

369 714 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Skipi s.r.o. 06915639 Chůva - personální podpora MŠ 245 448 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola SLUNÍČKO, 
Žamberk 

75017458 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

309 528 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

75016761 Chůva - personální podpora MŠ 272 720 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola, Kameničná, 
okres Ústí nad Orlicí 

70993602 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

223 548 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola, Pivovarská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

75016923 Chůva - personální podpora MŠ 261 032 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

335 322 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

163 362 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Školní speciální pedagog - 
personální podpora ZŠ 

261 706 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Jamné nad Orlicí 

70982244 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

257 940 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Školní speciální pedagog - 
personální podpora MŠ  

261 706 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

257 940 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

232 146 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

154 764 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

111 774 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

154 764 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

227 847 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Školní asistent - personální 
podpora MŠ 

219 249 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

214 950 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

223 548 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Bohousová, okres 
Ústí nad Orlicí 

75017725 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

214 950 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Králíky 49314629 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

567 468 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

       

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Školní psycholog - personální 
podpora ZŠ 

619 830 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

00856452 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

494 385 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

00856452 Školní speciální pedagog - 
personální podpora ZŠ 

358 124 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola Žamberk, 28. října 
581 

49316834 Školní asistent  personální 
podpora ZŠ 

696 438 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

 

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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Mistrovice 

70982368 Získat 
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 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + 1 MŠ 
+ zřizovatel 

bez nákladů NR 
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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, podpora práce s rodiči žáků, následná 
metodická podpora 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity 
předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

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

26 868 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

8687463 Kroužek logopedie 5 000 2021-2022 rodiče, vlastní 
rozpočet 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči  
dětí v MŠ 

26 868 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk 

75017377 Kolektivní chvilky za účelem 
podpory  logopedické prevence 

5 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči  
dětí v MŠ 

26 868 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Tandemová výuka v ZŠ 19 380 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Tandemová výuka v ZŠ 9 690 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Tandemová výuka v ZŠ 29 070 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

 

Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITOST 

Střední 
škola a 
základní 
škola 
Žamberk 

4931484
0 

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

Návštěva 
žáků speciální 
školy Oblastní 
Charity ÚnO. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, MŠ z území 
MAP, 
zřizovatele 
škol 

2021-
2022 

do 5 000 1 speciální 
ZŠ + 
Oblastní 
Charita 
Ústí nad 
Orlicí 

vlastní 
rozpočet 

* 
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 Základní 
škola 
Erudio 
Orlicko 

4789954 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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + ZŠ 
speciální 

vlastní 
rozpočet 

  

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703418
6 

Zvýšení 
kompetencí 
pedagogických 
pracovníků 
mateřských 
škol ve využití 
pedagogické 
diagnostiky 
(tzv. 
Klokanovo 
kufru), vč. 
práce s 
výstupy  

Proškolení s 
diagnostickou 
pomůckou 
Klokanův 
kufr. Za 
podpory 
tutora 
praktické 
zavádění 
pomůcky do 
praxe a 
ukázkové 
hodiny, které 
zapojené MŠ 
připraví pro 
své další 
kolegy z 
území. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II MŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

10 000 MAS 
Orlicko + 5 
MŠ 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 
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MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

2703418
6 

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

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

10 000 MAS 
Orlicko + 
zapojené 
MŠ, ZŠ, 
NNO a 
zástupci 
dalších 
vzdělávacíc
h subjektů 
z území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

* 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. - 
příprava 

2703418
6 

Posilování 
kompetencí 
zapojených 
pedagogů v 
práci s 
heterogenní 
skupinou v 
rámci zájmové 
činnosti, kdy 
se propojuje 
mezioborová 
spolupráce a 
smysluplné 
trávení 
volného času.  
Dále – jejich 
podpora a 
pomoc ze 
strany kouče a 
psychologa, 
propojování 
komunitních 
složek a 

Realizace 
zájmového 
kroužku, 
který bude 
zaměřen na 
polytechnické 
vzdělávání a 
manuální 
činnosti s 
důrazem na 
praktickou 
výuku – 
zapojení 
místních 
podnikatelů.  

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II, 
pracovní 
skupiny 

ZŠ, aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

2021–
2022 
příprav
a 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

* 
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podpora 
polytechnické
ho vzdělávání. 

Mateřská 
škola, 
Kameničná
, okres Ústí 
nad Orlicí 

7099360
2 

Společné 
setkávání 
aktérů ve 
vzdělávání, 
sdílení, 
diskuze. 

Společné 
setkávání 
ředitelek 
mateřských 
škol. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

4 MŠ + 
další 
zájemci 

bez 
nákladů 

* 

Mateřská 
škola, 
Moravská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501700
8 

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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

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

* 
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Mateřská 
škola, 
Pivovarská, 
Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501692
3 

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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

10 000 2 MŠ vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Jamné nad 
Orlicí 

7098224
4 

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 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

10 000 Malotřídní 
ZŠ 

vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk 

  

Základní 
škola 
Králíky 

4931462
9 

Navazování a 
udržování 
přátelských 
vztahů mezi 
žáky a učiteli. 

Společné 
aktivity žáků 
obou škol – 
české a 
polské 
(Vánoční 
výstava, 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

15 000 2 ZŠ vlastní 
rozpočet 

* 
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Velikonoční 
slavnosti, 
sportovní 
soutěže, 
společné 
exkurze po 
českých a 
polských 
památkách). 

Základní 
škola 
Králíky 

4931462
9 

Zdokumentov
at zážitky a 
paměti 
králického 
pamětníka. 

Paměť 
národa. Najít 
místního 
pamětníka a 
zdokumentov
at jeho 
osobní zážitky 
na pozadí 
historické 
události 
obrazem a 
zvukem. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

20 000 1 ZŠ + 
Město 
Králíky 

zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet 

* 
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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 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

70985855 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

126 984 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

105 820 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

52 910 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Bystřec 

75015617 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

52 910 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

126 984 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

42 328 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

52 910 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Písečná, okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

84 656 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

10 582 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Erudio Orlicko 04789954 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

10 582 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

232 804 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Králíky 49314629 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

21 164 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

10 582 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Žamberk, 
Nádražní 743 

70995460 Přípravná třída   2021-2022 vlastní 
rozpočet, Pk, 
zřizovatel 

* 

Základní umělecká škola Alfonse 
Muchy Letohrad 

72089954 Soustředění orchestru 20 000 2021-2022 vlastní 
rozpočet, 
rodiče 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifi
kace 
potenci
onálníh
o 
nositele 
a typu 
partner
ů 

přibli
žný 
časov
ý 
plán 
realiz
ace 

odhad 
finanční
ch 
nákladů 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financo
vání 

PŘÍLEŽIT
OST 

MAS 
ORLICKO, z.s. 
- příprava 

27034186 Rozvoj a zajištění 
dostupnosti 
neřízeného 
neformálního 
vzdělávání, 
podpora 
efektivního trávení 
volného času. Dále 
– meziroční ková 
spolupráce a 
zvyšování 
vzdělávání 
kompetencí 
pracovníků v 
neformálním 
vzdělávání. 

Poskytnutí bezpečného 
prostoru od zapojených 
škol, resp. jejich 
zřizovatelů nebo spolků 
pro využití trávení 
volného času pro děti a 
žáky. Možnost neformální 
a neorganizovaného 
setkávání ("Klub bez 
klíče"). Prostory by byly 
otevřené min. 3 h v 
odpoledních hodinách, 
min. jednou týdně, 
dozoruje koordinátor. 
Součástí může být i mezi 
ročníková spolupráce – 
doučování od starších 
žáků (tvorba domácích 
úkolů). Sdílení zkušeností 
a vzdělávání 
zúčastněných v této 
oblasti, příklad dobré 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II, 
pracovní 
skupiny 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprav
a 

2021
–
2022 
přípr
ava 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

* 
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praxe, od již fungujícího 
Klubu bez klíče.  

Základní 
umělecká 
škola Alfonse 
Muchy 
Letohrad 

72089954 Vzájemné 
seznámení žáků 
jednotlivých škol a 
jejich inspirace. 

Společný koncert se koná 
střídavě v Daruvaru a v 
Letohradě. Z důvodu 
pandemie zatím proběhl 
pouze v Daruvaru. Při 
vzájemné návštěvě spí 
žáci v rodinách, aby se 
lépe sblížili a po 
společném koncertě obou 
škol následuje 
společenský večer všech 
zúčastněných. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZUŠ ZUŠ v 
území 
MAP 

2021
-
2022 

40 000 1 ZUŠ + 1 
zahraniční 
ZUŠ 

vlastní 
rozpoče
t, rodiče 

  

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 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZUŠ  ZUŠ v 
území 
MAP  

2021
-
2022 

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

zřizovat
el, 
vlastní 
rozpoče
t, 
dobrovo
lné 
vstupné, 
nadační 
fond 
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řady nabízeních činností 
ZUŠ.   

Magdal
eny 
Kožené 

Základní 
umělecká 
škola 
Jablonné nad 
Orlicí 

72068752 Motivace dětí ke 
studiu umění u nás 
ve škole. 

Ukazujme dětem z MŠ, 
kde se učí děti hrát na 
hudební nástroje, kde se 
tančí, maluje, zpívá... Děti 
si mohou vše "osahat" 
přímo u nás v ZUŠ. Máme 
připraveny hudební 
ukázky, kvízy, ukázky 
aktivit… 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZUŠ MŠ, ZŠ, 
NNO a 
další 
vzděláv
ací 
subjekt
y z 
území 

2021
-
2022 

10 000 1 ZUŠ + 1 
MŠ 

vlastní 
rozpoče
t 

* 
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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 žákovským 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 realizace 

Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Základní škola Králíky 49314629 Musíme si pomáhat do 5 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

 

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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených v 
rámci práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

MAS 
ORLICKO, z.s. 

27034186 Podpora 
sdílení, 
seznámení s 
odbornými 
prameny, 

Sdílení 
odborné 
literatury a 
pomůcek 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

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

2021-
2022 

50 000 MAS Orlicko 
+ MŠ, ZŠ, 
NNO a další 
vzdělávací 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

NR 



 

20 
 

vyzkoušení 
pomůcek. 

subjekty z 
území 

MAS 
ORLICKO, z.s. 

27034186 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 

2021-
2022 

10 000 MAS Orlicko 
+ 3 žákovské 
parlamenty 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

NR 

Speciální 
základní 
škola Králíky 

61235105 Specifická 
prevence, 
rozvoj 
pozitivního 
sociálního 
chování u 
žáků, dobrých 
vztahů mezi 
spolužáky, 
vztahy mezi 
žáky a učiteli, 
zvládání 
zátěžových 
situací.  

Dvoudenní 
projekt 
Správná cesta 
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 

2021-
2022 

10 000 1 ZŠ + PPP dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet 

* 
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Základní 
škola 
Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 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 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 žákovský 
parlament + 
žákovské 
parlamenty z 
Pardubického 
kraje 

bez 
nákladů 

* 
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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, osvěta a zapojení zákonných 
zástupců 

 

 

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 aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

75016761 IT ve škole bez nákladů 2021-2022 bez nákladů * 

Mateřská škola Letohrad, U 
Dvora 

00856452 Výuka češtiny pro mladé cizince 50 000 2021-2023 rodiče, 
zřizovatel, 
vlastní 
rozpočet, 
dotace 

* 

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

36 000 2021-2022 rodiče, 
zřizovatel, 
vlastní rozpočet 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopad
u 

odpověd
ná osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finanční
ch 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITO
ST 

 Základní 
škola 
Letohrad, 
Komenského 
269 

008568
43 

Podpora 
čtenářské 
gramotnos
ti, 
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 
Žambe
rk a 
Králíky 

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

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + 
městská 
knihovna 

bez 
nákladů 

* 

MAS 
ORLICKO, z.s. 

270341
86 

Podpora a 
prohloube
ní 
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 
Žambe
rk a 
Králíky 

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

2021-
2022 

10 000 MAS 
Orlicko + 
zapojené 
MŠ, ZŠ, 
NNO a 
zástupci 
dalších 
vzdělávací
ch 
subjektů z 
území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

NR 

MAS 
ORLICKO, z.s. 
- příprava 

270341
86 

Zlepšení 
materiální
ho 
vybavení 

Soubor školení, při 
kterém se 
pedagogové 
zapojených škol 

MAP 
Žambe
rk a 
Králíky 

RT MAP 
II, 
pracovní 
skupiny 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

2021 -
2022 
příprav
a 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

* 
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škol 
pomůckam
i a 
výukovými 
materiále
m. 
Předávání 
kvalitních a 
ověřených 
informací, 
sdílení 
pomůcek 
(knihovna 
pomůcek). 

seznámí s různými 
pomůckami – 
prezentace 
pomůcek od 
dalších zkušených 
pedagogů (příp. 
lektorů / 
prodejců), po 
absolvování si 
školy můžou za 
určitou finanční 
částku (např. 20 
tis.) některou z 
pomůcek 
zakoupit. Pak své 
zkušenosti 
předávat dál 
(např. formou 
ukázkových 
hodin). Součástí 
může být i 
vytvoření 
intranetového 
portálu (databáze) 
pro předávání a 
sdílení zkušeností, 
reflexe ověřených 
informací nejen k 
pomůckám, ale 
také k výukovým 
metodám. 
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Městská 
knihovna 
Králíky 

003723
91 

Podpora 
čtenářské 
gramotnos
ti, 
motivace 
ke čtení, 
seznámení 
s prostředí 
knihovny. 

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

MAP 
Žambe
rk a 
Králíky 

vedení 
knihovny 

knihovny v 
území MAP 

2021-
2022 

5 000 Městská 
knihovna 
Králíky + 1 
ZŠ + 2 MŠ 

vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 743 

709954
60 

Podpora 
čtenářské 
gramotnos
ti, 
zvyšování 
zájmu o 
knihu. 

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

MAP 
Žambe
rk a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v 
území MAP 

2021-
2022 

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 aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

 Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

856452 Tutorské čtení 10 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

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

70985855 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 
64 hodin/64 týdnů 

128 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

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

70985855 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
32 hodin/32 týdnů 

64 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Mateřská škola Letohrad, 
Taušlova  

75017300 Celé Česko čte dětem bez nákladů 2021-2023 bez nákladů * 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a mateřská škola 
Bystřec 

75015617 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
64 hodin/64 týdnů 

128 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 
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Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
64 hodin/64 týdnů 

128 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola a Mateřská škola 
Písečná, okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola Erudio Orlicko 04789954 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
48 hodin/48 týdnů 

96 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
64 hodin/64 týdnů 

256 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola Králíky 49314629 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 
64 hodin/64 týdnů 

256 000 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

  

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Finanční gramotnost 10 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

 

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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

 Základní 
škola Erudio 
Orlicko 

4789954 Seznámení 
rodičů se 
způsobem 
výuky, 

"Matematické 
kavárny", kdy je 
rodičům 
představena 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území MAP 2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + 
rodiče 

bez 
nákladů 
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sdílení mezi 
pedagogy a 
rodiči, 
zvyšování 
kompetencí 
pedagoga. 

Hejného metoda 
a její principy a 
způsob výuky, 
kterým vyučují 
matematiku. 
Rodiče si 
prakticky 
vyzkouší některé 
úlohy. 

MAS 
ORLICKO, z.s. 
- příprava 

27034186 Vzdělávání 
pedagogů a 
zvyšování 
jejich 
kompetencí 
komplexně 
(nikoliv 
zaměřené 
pouze na 
jednu oblast 
nebo téma). 
Vzdělávání v 
rámci školy 
(celé 
sborovny) 
formou 
pozitivních 
vzorů. 

Vzdělávání celé 
sborovny v 
komplexních 
tématech jako 
jsou metody 
aktivního učení, 
kritické myšlení, 
teorie typů, H-
mat, osobnostně 
sociální rozvoj aj. 
Po teorii by 
následovalo 
přenesení do 
praxe (úkoly od 
lektorů, 
vzájemné 
sdílení), po 
absolvování – 
ukázkové hodiny 
od 
zúčastněných. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II, 
pracovní 
skupiny 

aktivita do 
šuplíku, příprava 

2021–
2022 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

NR 
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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 2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + 
rodiče 

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 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + další 
ZŠ 
zapojené 
do H-mat 

bez 
nákladů 

* 
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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 + zákonní zástupci 

2.3.3 Podpora vzájemného setkávání pedagogů MŠ a ZŠ, příp. spadových škol + zákonných 
zástupců – 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 školy 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk 

75017377 Vyřazování předškoláků, 
stanoviště s úkoly, táborák, 
spaní v MŠ 

10 000 2021-2022 vlastní 
rozpočet, 
rodiče 

* 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITOS
T 

 Základní 
škola Erudio 
Orlicko 

4789954 sdílení 
zkušeností, 
zajištění 
kontinuity 
přechodu 
žáků z 
malotřídní 
školy do 
úplné 
základní 
školy 

Vzájemné 
spolupráce a 
kooperace mezi 
školami v oblasti 
výuky anglického 
jazyka a 
matematiky 
(Hejného 
matematika). 
Dále, společné 
aktivity za 
účelem zajištění 
hladkého 
přestupu žáků 
na druhý stupeň. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

2 ZŠ 
(úplná a 
malotřídní
) 

bez 
nákladů 

  

 Základní 
škola 
Žamberk, 
28. října 581 

4931683
4 

Zajištění 
kontinuity 
mezi 
předškolní 
a základní 
docházkou 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + 3 
MŠ 

vlastní 
rozpočet 

* 
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Mateřská 
škola 
Klášterec 
nad Orlicí, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501736
9 

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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 MŠ + 1 
ZŠ + 
rodiče 

bez 
nákladů 

* 

Mateřská 
škola 
Letohrad, U 
Dvora 

7501738
5 

Nastavení 
funkčního 
systému 
mezi 
předškolní
m 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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 1 MŠ + 1 
ZŠ 

vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola Králíky 

4931462
9 

Zajištění 
kontinuity 
mezi 1. a 
2. 
stupněm. 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 2 ZŠ 
(úplná a 
malotřídní
) 

vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola 
Žamberk, 
Nádražní 
743 

7099546
0 

Zajištění 
kontinuity 
mezi 
předškolní 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + 1 
MŠ 

vlastní 
rozpočet 

* 
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a základní 
docházkou 

 

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 aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

70985855 Klub pro žáky ZŠ 84 656 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Klub pro žáky ZŠ 105 820 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Klub pro žáky ZŠ 63 492 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

8687463 Kroužek hry na flétnu do 5 000 2021-2022 zřizovatel * 
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Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

8687463 Šachový kroužek do 5 000 2021-2022 zřizovatel * 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

8687463 Výtvarný kroužek do 5 000 2021-2022 zřizovatel * 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Klub pro žáky ZŠ 63 492 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Bystřec 

75015617 Klub pro žáky ZŠ 105 820 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Klub pro žáky ZŠ 84 656 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Klub pro žáky ZŠ 63 492 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská 
škola Písečná, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017148 Chci letět ke hvězdám 7 000 2021-2022 vlastní 
rozpočet, 
rodiče, 
soukromý 
investor 

* 

Základní škola a Mateřská 
škola Písečná, okres Ústí nad 
Orlicí 

75017148 Klub pro žáky ZŠ 105 820 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská 
škola Verměřovice, okres Ústí 
nad Orlicí 

75015030 Klub pro žáky ZŠ 21 164 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Erudio Orlicko 04789954 Klub pro žáky ZŠ 148 148 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Klub pro žáky ZŠ 169 312 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Králíky 49314629 Exkurze do Vojenského muzea 
Králíky a Východočeského 
památníku celnictví v Králíkách 

5 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Prarodiče a rodiče čtou dětem bez nákladů 2021-2022 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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

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 

2021-
2022 

60 000 1 ZŠ + 1 
SVČ 

rodiče, 
vlastní 
rozpočet 

  

MAS 
ORLICKO, 
z.s. - 
příprava 

27034186 Rozvoj a 
podpora 
čtenářských 
dílen 
(čtenářských 
kaváren) – 
vzdělávání 
pedagogů v 
této oblasti, 
sdílení 
zapojených 
subjektů, 
zapojení 
rodičů, 
materiální 
podpora, 

Podpora a rozvoj 
čtenářských dílen 
zapojených škol 
jako zájmového 
vzdělávání. 
Zapojení knihoven 
a rodičů. Součástí – 
vzdělávání 
pedagogů v této 
oblasti a společné 
sdílení zkušeností 
zapojených škol.  

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

RT MAP II, 
pracovní 
skupiny 

aktivita do 
šuplíku, příprava 

2021–
2022 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 
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popularizace 
a podpora 
zájmového 
vzdělávání 

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 

2021-
2022 

10 000 1 SVČ + ZŠ 
nebo MŠ  

dotace, 
vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

* 
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Aktivity školy 

název školy / školského zařízení 
či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

70985855 Projektový den mimo školu 31 395 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

70985855 Projektový den mimo školu 18 837 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

70985855 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

52 560 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

70985855 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

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, firmy)  

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 

3.2.5 Změna učebního plánu MŠMT a revize RVP 
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Mateřská škola Záchlumí, okres 
Ústí nad Orlicí 

75017806 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2021 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

31 536 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola a základní škola 
Josefa Luxe Nekoř 

08687463 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

21 024 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk 

75017377 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Dlouhoňovice 70985626 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Hejnice, okres 
Ústí nad Orlicí 

75016974 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Helvíkovice, 
okres Ústí nad Orlicí 

71006303 Projektový den mimo školu 6 279 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Helvíkovice, 
okres Ústí nad Orlicí 

71006303 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Hradisková, 
Jablonné nad Orlicí 

70984948 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Klášterec nad 
Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75017369 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2021 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Letohrad, 
Taušlova 

75017300 Broučkiáda – uspávání broučků 5 000 2021-2023 vlastní 
rozpočet, 
sponzorský dar, 
dotace Pk 

* 

Mateřská škola Letohrad, 
Taušlova 

75017300 Broučkiáda – uspávání broučků 5 000 2021-2023 vlastní 
rozpočet, 
sponzorský dar, 
dotace Pk 

* 

Mateřská škola Letohrad, 
Taušlova 

75017300 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Letohrad, U 
Dvora 

75017385 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Mateřská škola Letohrad, U 
Dvora 

00856452 Projekty různého typu 
(Broučkiáda, Dýňování aj.) 

25 000 2021-2023 vlastní 
rozpočet, 
sponzorský dar, 
dotace Pk 

* 

Mateřská škola Skipi s.r.o. 06915639 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola SLUNÍČKO, 
Žamberk 

75017458 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

31 536 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

75016761 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola, Kameničná, 
okres Ústí nad Orlicí 

70993602 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola, Pivovarská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

75016923 Projektový den mimo školu 6 279 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola, Pivovarská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

75016923 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

21 024 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

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

50 000 2021-2022 vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk, 
KOTVA z.s. 

* 

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

50 000 2021-2022 vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Bystřec 

75015617 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

15 768 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

31 536 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Jamné nad Orlicí 

70982244 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Projektový den mimo školu 18 837 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

36 792 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Projektový den mimo školu 50 232 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí 

70981302 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

52 560 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Projektový den mimo školu 6 279 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Projektový den mimo školu 12 558 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Mistrovice 

70982368 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Projektový den mimo školu 6 279 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Orličky 

70989222 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Písečná, okres Ústí nad Orlicí 

75017148 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Projektový den mimo školu 6 279 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad 
Orlicí 

75015030 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Bohousová, okres 
Ústí nad Orlicí 

75017725 Projektový den mimo školu 31 395 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Bohousová, okres 
Ústí nad Orlicí 

75017725 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Erudio Orlicko 04789954 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

42 048 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Králíky 49314629 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

10 512 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Projektový den mimo školu 6 279 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

856843 Vaření je zábava 10 000 2021-2022 rodiče, vlastní 
rozpočet 

* 
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Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

00856452 Den Země 5 000 2021-2022 Šablony OP 
VVV, vlastní 
rozpočet 

* 

Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

00856452 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Žamberk, 28. 
října 581 

49316834 Projektový den ve výuce 
(povinná aktivita) 

5 256 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

 

Aktivity spolupráce 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

Lesní 
mateřská 
škola 
Letokvítek 

1165506
2 

Sdílet 
zkušenosti 
v oblasti 
zahradnič
ení, EVVO. 

Založení 
záhonů, péče o 
záhony, sázení a 
setí, péče o 
prostor atd. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

do 5 000 1 MŠ + 
zahradnict
ví + rodiče 

vlastní 
rozpočet 

* 

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

7501804
7 

Podpora 
technické
ho 
vzdělání a 
jeho 
populariza
ce. 

Zajištění 
technické 
výchovy pro 
žáky druhého 
stupně v 
soukromé 
firmě. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + 
firma 
Bϋhler 
Žamberk 

sponzorský 
dar 

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

7501804
7 

Rozvoj 
dovednost
í dětí a 
žáků, 
EVVO, 
spoluprác
e 
subjektů. 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

5 000 1 ZŠ + 1 
MŠ + 
rodiče 

vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

* 

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTE
K 
Žamberk 

7501737
7 

Podpora a 
populariza
ce EVVO a 
polytechni
ckého 
vzdělávání
, 
spoluprác
e 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 

2021-
2022 

10 000 1 MŠ + 
rodiče 

vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar 

* 

Mateřská 
škola, 
Pivovarská
, Králíky, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501692
3 

Podpora a 
populariza
ce 
polytechni
ckého 
vzdělávání
, tradic a 
klasických 
zvyků (vč. 
EVVO) 

Veletrh 
řemesel, 
workshopy na 
Velikooce, 
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 

2021-
2022 

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

dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet, 
sponzorský 
dar, místní 
firmy 
(Konsorcium 
zaměstnavate
lů Orlicka) 

* 
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Speciální 
základní 
škola 
Králíky 

6123510
5 

Rozvoj 
komunitní
ho 
semenaře
ní, 
spoluprác
e školy a 
knihovny, 
seznámení 
žáků s 
rostlinami 

V lednu 2021 
jsme ve 
spolupráci s 
knihovnou 
založili 
komunitní 
semínkovnu. 
Žáci zhotovili 
box na semínka, 
vytvořili 
papírové 
pytlíčky s 
popisem a 
obrázkem 
rostliny, pytlíček 
naplnili semínky 
rostlin, které 
vypěstovali na 
školním 
pozemku. 
Vytvořili kartu 
rostliny (název, 
obrázek, životní 
podmínky 
rostliny, k čemu 
slouží). Toto vše 
odnesli do 
knihovny – v 
knihovně si 
mohou zájemci 
vybrat pytlíčky 
se semínky 
rostlin, na 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

10 000 1 ZŠ + 
knihovna 

vlastní 
rozpočet 

* 
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podzim by měli 
přinést přebytky 
semínek ze své 
zahrady. Tato 
semínka 
pracovnice 
knihovny 
předají žákům, 
aby je 
napytlovali, 
popsali, ... 
Aktivita byla 
prezentována v 
Orlickém 
deníku, 
Králickém 
zpravodaji, na 
webových 
stránkách a fcb 
knihovny a 
školy. Pro 
zhotovení 
pytlíků 
používáme tzv. 
"šmíráky" - 
popsané papíry 
z jedné strany. 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Písečná, 

7501714
8 

Ukázat, že 
každý je 
součástí 
celku 
příroda. 

Setkání v lese u 
trampských 
osad, úklid lesa, 
sázení stromů, 
přespání pod 
širákem aj. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

5 000 1 ZŠ + 
trampská 
osada 
"Toulaví 
jezdci" + 
myslivci  

vlastní 
rozpočet 

* 
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okres Ústí 
nad Orlicí 

Základní 
škola 
Jablonné 
nad Orlicí 

0085667
3 

Populariza
ce 
polytechni
ckého 
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 

2021-
2022 

10 000 1 ZŠ + 
soukromá 
firma Isolit 
– Bravo 

sponzorský 
dar, vlastní 
rozpočet 

* 
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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, ...) – P  

3.3.2 Společné akce škol a rodičů v přírodě– P  

3.3.3 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků navzájem i s pracovníky neformálního 
vzdělávání – P  

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

 

Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Základní škola Žamberk, 28. 
října 581 

49316834 Podpora výuky informatiky 
podle nového RVP 

500 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 
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Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITOS
T 

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 
přírodovědnéh
o vzdělávání. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

10 000 MAS 
Orlicko + 
zapojené 
MŠ, ZŠ, 
NNO a 
zástupci 
dalších 
vzdělávacíc
h subjektů 
z území 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

NR 

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, 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení MŠ MŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

6 000 1 MŠ + 
rodiče + 
myslivecký 
spolek 
Lukavice 
Letohrad  

vlastní 
rozpočet, 
sponzorsk
ý dar 

* 
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soutěže a 
úkoly s rodiči, 
uspávání 
broučků. 
Procházka se 
světýlky a 
vyprávění o 
přírodě s 
myslivci. 

Speciální 
základní škola 
Králíky 

6123510
5 

Rozvoj 
dovedností 
dětí a žáků, 
prohlubová
ní 
spolupráce 
rodičů a 
jejich 
zapojení do 
života ve 
škole. 

V rámci OP VK 
započali 
soubor aktivit, 
které pořádají 
společně s 
rodiči – 
odborné 
besedy, 
zábavná 
odpoledne, 
řemeslné 
dílny, společné 
výlety atd. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

20 000 1 ZŠ + 
rodiče 

OP VK, 
vlastní 
rozpočet, 
sponzorsk
ý dar 

* 

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 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

10 000 1 ZŠ + 1 MŠ 
+ rodiče  

vlastní 
rozpočet, 
sponzorsk
ý dar 

* 
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s rodiči a 
veřejností. 

Základní škola 
Erudio Orlicko 

4789954 Noční 
dobrodružst
ví v podobě 
čtení 
pohádek, 
soutěží, her 
a 
překvapení. 

Akci organizuje 
Klub rodičů, 
děti navštíví 
pan Andersen 
a čte jim 
úryvky z knih. 
Plní zajímavé 
soutěže (např. 
noční bojovka 
na školní 
zahradě), 
vyrábí ve 
školním 
ateliéru. 
Nejvíce se těší 
na spaní ve 
škole a 
společnou 
večeři a 
snídani. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

SRPDŠ MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2021-
2022 

3 000 1 ZŠ + 
rodiče 

vlastní 
rozpočet, 
rodiče, 
např. 
SRPDŠ 

  

Základní škola 
Erudio Orlicko 

4789954 Společný čas 
rodičů, dětí 
a učitelů. 
Komunitní 
vztah školy k 
rodině. 

Společně 
strávené 3-4 
hodiny 
spojené s 
vyřezáváním 
dýňových 
strašidel, 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

do 5 000 1 ZŠ + 
rodiče 

vlastní 
rozpočet 
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občerstvení od 
maminek 
soutěž. 
Dýňová 
polévka od 
dětí – vaří ve 
škole a na 
závěr zdobení 
školy 
rozsvícenými 
dýněmi a 
diskotéka.  

Základní škola 
Jablonné nad 
Orlicí 

0085667
3 

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

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

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

vlastní 
rozpočet, 
sponzorsk
ý dar 

* 
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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)  

 

Aktivity školy 

název školy / školského zařízení 
či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Masarykova základní škola 
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí 

75018047 Školní kariérový poradce - 
personální podpora ZŠ 

81 861 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Školní kariérový poradce - 
personální podpora ZŠ 

119 643 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Jablonné nad 
Orlicí 

00856673 Školní kariérový poradce - 
personální podpora ZŠ 

62 970 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

Obec Červená 
Voda 

00278637 Spolupráce 
a kooperace 
komunitních 
složek obce 
Červená 
Voda. 

Spolupráce během 
organizace a 
přípravy 
jednotlivých 
komunitních aktivit 
v obci. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

Obec 
Červená 
Voda 

MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2021-
2022 

100 000 ZŠ, MŠ a 
komunitní 
složky obce 
Červená 
Voda 

Obec 
Červená 
Voda 

* 
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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 

 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení 
či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Základní škola Letohrad, 
Komenského 269 

00856843 Oborové dny pro duhý stupeň  10 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 

 

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 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

Konsorcium 
zaměstnavatelů 
Orlicka 

- Podpora 
kariérových 
poradců v 
oblasti 

Setkávání 
východních 
poradců základních 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

MÚ 
Letohrad 

ZŠ v území MAP 2021-
2022 

bez 
nákladů 

Členové 
Konsorcia 
+ ZŠ z 
území MAP 

bez 
nákladů 

* 
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poradenství, 
zvyšování 
znalostní a 
kompetencí. 

škol se členy 
Konsorcia.  

 

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 spolupráce 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědná 
osoba 

identifikace 
potencionálního 
nositele a typu 
partnerů 

přibližný 
časový 
plán 
realizace 

odhad 
finančních 
nákladů 
(Kč) 

počet a typ 
škol 
zapojených 
v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financování 

PŘÍLEŽITOST 

 Základní 
škola 
Žamberk, 28. 
října 581 

49316834 Podpora 
polytechnického 
vzdělání a jeho 
popularizace. 

V rámci exkurze 
návštěva výroby 
firmy Bühler. 

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + 
soukromá 
firma 
Bühler 

bez 
nákladů 

* 
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Spolupráce s 
místní firmou. 

Masarykova 
základní škola 
Klášterec nad 
Orlicí, okres 
Ústí nad Orlicí 

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

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

MAP 
Žamberk 
a Králíky 

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

ZŠ v území MAP, 
SŠ mimo území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 
ze strany 
ZŠ 

1 ZŠ + 2 SŠ 
+ MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

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   

5.1.8 Psychická odolnost pro život – podpora 
 

 

5.1.9 Důraz na rozlišení skutečného a virtuálního života 
 

 
 

Aktivity školy: 

název školy / školského 
zařízení či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Speciální základní škola Králíky 61235105 Den sportu a her 20 000 2021-2022 zřizovatel, 
rodiče 

* 

Základní škola Králíky 49314629 Den zdravého životního stylu 9 000 2021-2022 vlastní rozpočet * 
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Aktivity spolupráce 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITO
ST 

Masarykova 
základní škola 
Klášterec nad 
Orlicí, okres 
Ústí nad 
Orlicí 

7501804
7 

Podpora 
zdravého 
životního 
stylu a 
spolupráce 
s dalšími 
školami. 

Klášterecký 
víceboj – 
sportovní 
aktivity pro 
základní školy. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

10 000 2 ZŠ + další 
zájemci 

dotace Pk, 
vlastní 
rozpočet 

* 

Masarykova 
základní škola 
Klášterec nad 
Orlicí, okres 
Ústí nad 
Orlicí 

7501804
7 

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

Akce čisté 
Pastviny – 
společný úklid 
povodí. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vodní 
záchranná 
služba 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

bez 
nákladů 
ze strany 
ZŠ 

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

bez 
nákladů 

* 

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK 
Žamberk 

7501737
7 

Rozvoj 
dovedností 
v oblasti 
dopravení 
bezpečnost
i a 
vědomostí 
podpora,  

Dopravní soutěž 
pro děti 
mateřské školy 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO, 
spolkové a 
komunitní 
složky 

2021-
2022 

do 5 000 1 MŠ + 
BESIP + 
Městská 
policie 
Žamberk  

vlastní 
rozpočet 

* 
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spolupráce
. 

Mateřská 
škola 
ČTYŘLÍSTEK, 
Žamberk 

7501737
7 

Připraveno
st pro 
případné 
řešení 
mimořádn
é situace, 
seznámení 
s jejich 
náročnou 
prací. 

Připravenost pro 
případné řešení 
mimořádné 
situace, 
seznámení s 
jejich náročnou 
prací. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

8 000 1 MŠ + IZS 
– Policie 
ČR, 
Záchranná 
služba, 
Hasiči 

vlastní 
rozpočet 

* 

Mateřská 
škola 
Hradisková, 
Hradisková 
619, Jablonné 
nad Orlicí 

7098494
8 

Rozvíjet 
kladný 
vztah a 
spolupráci 
dětí k 
spolkům, 
organizací
m v našem 
městě.  

Vlastní nápad, 
příprava a 
organizace 
komunitní 
aktivity s 
různými aktéry, 
např. spolky, 
zhodnocení 
jejího průběhu, 
poučení se z 
případných chyb 
a poučení se pro 
další aktivity. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení 
MŠ 

MŠ, ZŠ, NNO a 
další 
vzdělávací 
subjekty z 
území 

2021-
2022 

záleží na 
konkrétn
í aktivitě 

1 MŠ + 
komunitní 
spolky 
města 

záleží na 
konkrétní 
aktivitě 

* 
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Speciální 
základní škola 
Králíky 

6123510
5 

Seznámení 
žáků, ale i 
návštěvník
ů Králík se 
zajímavými 
výletními 
okruhy 
zaměřený
mi na 
nějaké 
určité 
téma 

Tematické 
badatelské 
vycházky po 
okolí. Králíky 
jsou často 
navštěvované 
turisty. Pro ně 
bychom chtěli 
vytvořit výletní 
okruhy spojené 
s bádáním na 
určité téma 
(např. "cesta 
víry", "hraběcí 
stezka", 
"králické 
baroko", 
"králické 
opevnění", 
"králičtí řezbáři", 
...). Ve 
spolupráci s 
muzeem by byla 
vytýčena 
tematická trasa, 
hledaly by se 
zajímavá místa 
na trase, která 
by stála za to, 
aby se 
návštěvníkům 
přiblížila. Byl by 
vytvořen 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

20 000 1 ZŠ + 
muzeum 

dotační 
programy 
(Kraj, OP 
VVV, OPZ 
aj.) 

* 
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průvodcovský 
list (který by byl 
k dispozici v 
muzeu), který by 
návštěvníky 
seznamoval se 
zajímavými 
místy, mohly by 
tam být nějaké 
úkoly, řešena 
křížovka s 
tajenkou, ... 
Tento projekt je 
ve fázi myšlenky, 
která bude 
konzultována s 
muzejníky a 
budou hledány 
vhodné finanční 
zdroje... Tím, že 
by se na 
projektu podíleli 
žáci, by došlo k 
poznání a 
posílení vztahu k 
místu, v němž 
žijí.  

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola Písečná, 
okres Ústí 
nad Orlic 

7501714
8 

Podpora 
zdravého 
životního 
stylu a 
spolupráce 

Sportovní 
turnaje mezi 
malotřídními 
školami z okolí. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

do 5 000 4 
malotřídní 
ZŠ 

vlastní 
rozpočet, 
rodiče 
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s dalšími 
školami. 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola Písečná, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501714
8 

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 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

bez 
nákladů 
ze strany 
ZŠ 

2 MŠ + 1 
Letohradsk
é 
soukromé 
gymnáziu
m o.p.s. 

bez 
nákladů 

  

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola Písečná, 
okres Ústí 
nad Orlicí 

7501714
8 

Vzdělávání 
v oblasti 
přírody, 
navazování 
spolupráce 
s 
myslivecký
m 
spolkem. 

Besedy o životě 
v lese, ukázky 
výcviku 
loveckých psů, 
sázení a ochrana 
stromků, 
pozorování 
zvěře v přírodě, 
zajímavosti ze 
života zvířat 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

5 000 1 ZŠ + 
myslivecký 
spolek 

vlastní 
rozpočet 

* 

Základní 
škola Králíky 

4931462
9 

Podpora 
zdravého 
životního 
stylu a 
spolupráce 
s dalšími 
školami. 

Den rekordů – 
sportovní 
aktivity a 
soutěže pro další 
školy. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ MŠ, ZŠ v území 
MAP 

2021-
2022 

10 000 3 ZŠ + další 
mimo 
území 
MAP 

vlastní 
rozpočet, 
dotace Pk 

  

Základní 
škola Králíky 

4931462
9 

Seznámit 
žáky s 
činností IZS 
a 
zopakovat 

Na stanovištích 
se žáci 
seznamují s 
jednotlivými 
složkami IZS, 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

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

2021-
2022 

bez 
nákladů 

1 ZŠ + IZS - 
Policie ČR, 
Záchranná 
služba, 
Hasiči 

bez 
nákladů 

* 
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si základní 
znalosti a 
dovednosti 
včetně 
první 
pomoci. 

procvičují si 
základní znalosti 
a dovednosti. 

 

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) 

 

 
 

Aktivity školy: 

název školy / školského zařízení 
či dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

Cesta pro rodinu, z. ú.  61239330 Klub bez klíče 130 000 2021-2022 zřizovatel, 
dotace, Burza 
filantropie 

* 
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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 aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

 Základní škola Letohrad, U 
Dvora 745 

00856452 Komunikační deníky bez nákladů 2021-2022 bez nákladů * 

 

Aktivity spolupráce 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITO
ST 
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MAS ORLICKO, 
z.s. - příprava 

2703418
6 

Prevence 
syndromu 
vyhoření, 
supervize 
ze strany 
kouče 
nebo 
psycholog
a, péče o 
duševní 
hygienu 
zapojenýc
h škol, 
které 
vedou k 
zvyšování 
a 
posilování 
kompeten
cí v práce s 
heterogen
ní 
skupinou. 

Pro zapojené 
školy by byly 
připravené 
aktivity, které by 
se soustředily na 
oblast 
osobnostně 
sociálního 
rozvoje a 
psychohygieny – 
psycholog, 
mentoring a 
koučink, sdílení a 
neformální 
setkávání 
(venkovní 
aktivity, team 
building v 
přírodě) atd. 

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

RT MAP II, 
pracovní 
skupiny 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

2021–
2022 
příprav
a 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita 
do 
šuplíku, 
příprava 

aktivita do 
šuplíku, 
příprava 

* 
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CÍL 7.2 PRIORITA 7 

Posílení komunikace a práce v týmu v rámci 
celých škol. Podpora participace všech 
pracovníků v definování společné hlavní a 
dílčích vizí. Společná evaluace těchto procesů a 
průběžného vyhodnocování. Vytvoření 
vhodných podmínek pro posílení sdílení 
zkušeností ve sborovnách škol. 

Podpora a rozvoj strategického řízení a plánování ve školách jako procesu, do kterého 
budou zapojeni všichni pracovníci školy, povede k systematickému rozvoji v definovaných 
oblastech, ke zvýšení kvality vzdělávání a ke zlepšení klimatu škol. 

7.2.1 Metodická podpora (např. tutor), příklady dobré praxe z ostatních škol, vzdělávání v 
této oblasti  

7.2.2 Podpora tandemové výuky, supervize  

7.2.3 Budování dobrého klima školy, porady (setkávání) učitelů každé ráno  

7.2.4 Efektivní porady všech zaměstnanců školy (provozní, pedagogické, vztahové)  

 

Aktivity spolupráce: 

realizátor IČO cíl aktivity popis aktivity území 
dopadu 

odpovědn
á osoba 

identifikace 
potencionální
ho nositele a 
typu partnerů 

přibližn
ý 
časový 
plán 
realizac
e 

odhad 
finančníc
h 
nákladů 
(Kč) 

počet a 
typ škol 
zapojenýc
h v rámci 
práce s 
cílovou 
skupinou 

možné 
zdroje 
financová
ní 

PŘÍLEŽITOS
T 

MAS 
ORLICKO, z.s. 

2703418
6 

Rozvoj 
vedoucích 
pracovníků 
v oblasti 
strategickéh
o řízení a 
plánování. 

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

MAP 
Žamber
k a 
Králíky 

vedení ZŠ ZŠ, ZUŠ a MŠ v 
území MAP 

2021-
2022 

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

MAS 
ORLICKO, 
z.s. 

NR 
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Aktivity školy 

název školy / školského zařízení či 
dalšího subjektu 

IČO název aktivity předpokládané 
náklady (Kč) 

termín 
realizace 

finanční zdroj PŘÍLEŽITOST 

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

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

21 160 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Masarykova základní škola Klášterec 
nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí 

75018047 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

10 580 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Mateřská škola Hejnice, okres Ústí 
nad Orlicí 

75016974 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

5 290 2020-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Červená Voda 

70994838 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 

21 160 2021-2022 OP VVV Šablony 
III 

* 

CÍL 7.3 PRIORITA 7 

Posílení komunikace a pravidelné vzájemné 
informovanosti mezi školami a jejich zřizovateli, 
vč. většího zapojení zřizovatelů do diskuzí 
týkající se regionálního školství, podnícení 
zájmu o něj. Podpora zřizovatele v hledání 
vhodných lídrů na pozice ředitelů. 

Podpora a rozvoj strategického řízení a plánování ve školách jako procesu, do kterého 
budou zapojeni všichni pracovníci školy, povede k systematickému rozvoji v definovaných 
oblastech, ke zvýšení kvality vzdělávání a ke zlepšení klimatu škol. 

7.3.1 Porady ředitelů škol, právní podpora ZŠ (Strategie 2030+ - střední článek) 

7.3.2 Potlačování konkurence, Rozvoj a podpora dialogu mezi školami 

7.3.3 Realizace veřejných fór a žákovských parlamentů 

7.3.4 Psychohygiena, práce s konfliktem, sebereflexe, supervize 
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prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

42 320 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a mateřská škola 
Lichkov 

70188831 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

21 160 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí 

71006281 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

10 580 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí 

75015030 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

15 870 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola a Mateřská škola 
Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí 

75015030 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

5 290 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 

Základní škola Erudio Orlicko 04789954 Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných 
návštěv 

5 290 2021-2023 OP VVV Šablony 
III 

* 
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