
MAP ORP Karlovy Vary – akční plán pro šk. rok 2017/2018 

Cíl 1.1: Učebny na ZŠ a MŠ 

Pořídit moderně vybavené a využívané učebny na základních a mateřských školách pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků do r. 
2023. 

 

Zdůvodnění výběru: Naplnění cíle 1.1 dává prostor pro pořízení a moderní zařízení odborných učeben na základních, ale i mateřských 
školách. Využívání moderně vybavených odborných učeben je důležité pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků. Jedná se o všestranně 
zaměřený rozvoj. Cíl je určen nejen pro základní školy, ale i pro mateřské školy (např. keramická dílna v MŠ). Realizace cíle 1.1 vytváří 
nutné zázemí pro rozvoj aktivit v měkkých projektech.  
 
Cíl je potřeba pro rozvoj zázemí pro všestranný rozvoj kompetencí a tedy zvýšení kvality výuky. Potřebnost modernizace vybavení 
odborných učeben vychází ze sběru projektových záměrů škol na investice, z dotazníkového šetření MŠMT a z analytické části. 

Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet nově vybudovaných a nově vybavených 
odborných učeben na ZŠ realizovaných v rámci 
projektu podpořeného z IROP. 

8 až 10 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet nově vybudovaných a nově vybavených 
odborných učeben na ZŠ realizovaných mimo IROP. 

4 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet nově vybavených učeben na MŠ. 2 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Cíl 1.2: Sport na ZŠ a MŠ 

Vytvořit dostatečné sportovní zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí a žáků na základních a mateřských školách do r. 2023. 
  

Zdůvodnění výběru: Cílem je vytvoření dostatečného sportovního zázemí pro rozvoj pohybových aktivit, které jsou nedílnou součástí 
výchovy a vzdělávání dětí a žáků. Je zde také souvislost s aktivitami smysluplného trávení volného času a vytvoření vztahu dětí a žáků ke 
sportu i do budoucna. Potřebnost cíle se opírá o výsledky dotazníkových šetření a popisů investičních záměrů, které nejsou nyní 
podporované z IROPu. 



 

Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných 
sportovišť a hřišť na ZŠ 

1 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných 
hřišť na MŠ. 

3 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Cíl 1.3: Technický stav objektů 

Zajistit potřebné rekonstrukce a obnovy budov za účelem zajištění vhodného technického stavu objektů škol a školských zařízení, včetně 
zajištění bezbariérovosti, do r. 2023. 
  

Zdůvodnění výběru: Cílem je uvedení budov škol a dalších školských objektů do stavu, který po technické stránce odpovídá kladeným 
požadavkům. Bez splnění tohoto cíle nelze budovat např. odborné učebny nebo se soustředit na potřebné měkké aktivity, když žákům a 
učitelům obrazně řečeno (někdy i fakticky) teče střechou na hlavu. Odůvodnění potřebnosti cíle vychází z výsledků dotazníkových šetření 
a z výstupů ze setkání s řediteli škol. Především na dílčích územích projektu „sever“ a „jih“ řeší školy se zřizovateli nevyhovující technický 
stav objektů. Cíl dále směřuje do zajištění technického stavu objektů po stránce zajištění bezbariérovosti. 

Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet zrealizovaných rekonstrukcí nebo obnov MŠ 
a ZŠ a školských zařízení v souvislosti s technickým 
stavem objektů. 

2 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet zrealizovaných stavebních úprav a pořízení 
vybavení v souvislosti se zajištěním bezbariérovosti 
škol. 

5 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Cíl 1.4: Kapacita ZŠ a MŠ 

Zajistit dostatečné kapacity základních a mateřských škol s ohledem na jejich dostupnost a specifičnost do r. 2023. 
  



Zdůvodnění výběru: Cílem je zajištění kapacit škol tam, kde je to potřebné z hlediska dostupnosti, ale i s přihlédnutím ke specifičnosti a 
zaměření jednotlivých škol. Naplnění cíle umožňuje efektivně rozšířit kapacitu ve školách, kde stávající prostory neodpovídají 
očekávanému počtu žáků ve škole. Je tak podporována kvalita a specifičnost zaměření škol pro poskytování vzdělávání až do ukončení 
povinné školní docházky. Potřebnost cíle vychází z předložených projektových záměrů na investice a z šetření v rámci zpracovávání 
analytické části. Z dotačních prostředků z IROPu SC 2.4 lze na území ORP Karlovy Vary v odůvodněných případech rozšiřovat kapacity, 
protože se jedná o území se SVL. 

Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet projektů realizovaných za účelem rozšíření 
kapacity ZŠ. 

0 - 1 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet projektů realizovaných za účelem rozšíření 
kapacity MŠ. 

0 - 1 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Cíl 1.5: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Umožnit zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury a vybavení pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání dětí a žáků do r. 2023. 

Zdůvodnění výběru: Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí výchovy a vzdělávání. Pro rozvoj těchto aktivit je 
nezbytné zajištění vyhovujícího zázemí. Potřebnost cíle se opírá o výstupy z pracovních skupin i setkání s řediteli škol. 

Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet projektů realizovaných za účelem zlepšení 
infrastruktury a vybavení pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání v rámci projektu 
podpořeného z IROP. 

1 dotazníkové šetření u ředitelů škol a dalších subjektů 
zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

Cíl 1.6: Infrastruktura pro ZUŠ 

Zajistit potřebnou a kvalitní infrastrukturu a vybavení pro základní umělecké školy do r. 2023. 
  

Zdůvodnění výběru: ZUŠ poskytují specifické umělecké vzdělávání a pro tyto aktivity je nutné zajištění potřebného a kvalitního zázemí. 
Potřebnost cíle se opírá o výstupy z konzultací s odborníky, zástupci ZUŠ a z výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi ZUŠ. 



Indikátory 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet nově vybavených nebo zrekonstruovaných 
učeben pro ZUŠ. 

1 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet zrealizovaných rekonstrukcí v souvislosti 
s technickým stavem objektů ZUŠ. 

1 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

 

Cíl 2.1: Kompetentní a motivovaní aktéři 
Podpořit zvýšení obecných a odborných kompetencí a motivace všech aktérů ve výchově a vzdělávání dětí a žáků do roku 2023: 

- kompetentní a motivovaní: zřizovatelé - ředitelé škol – učitelé – děti/žáci – rodiče – vychovatelé – vedoucí zájmového a 

neformálního vzdělávání. 

Zdůvodnění výběru: Motivace je souhrnem toho, co člověka pobízí, aby něco dělal, nebo co mu v tom zabraňuje. Motivace všech aktérů ve výchově a 
vzdělávání je klíčový předpokladem úspěchu. Bez motivovaných aktérů nelze dosáhnout změn a vytýčených cílů. Pro zvýšení kvality výchovy a 
vzdělávání jsou důležité také odborné kompetence, včetně získávání a praktického využití moderních poznatků jednotlivých oborů. 

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity škol (šablony) 

DVPP 

Indikátory v souvislosti s aktivitami škol (šablonami) k naplnění cíle 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet pedagogů proškolených v rámci DVPP 100 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Aktivity spolupráce 



Název projektu/aktivity
1
 Sdílení zkušeností Priorita: II (v pořadí na 5. místě) 

Nositel MAS Sokolovsko 

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Aktivity na sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe mezi učiteli, řediteli škol, zřizovateli, organizacemi zájmového a neformálního 
vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb a dalšími aktéry ve výchově a vzdělávání. Příklady aktivit na sdílení zkušeností: 

 čtenářská gramotnost: zážitkové besedy s autory literatury pro děti a mládež, čtenářské dílny pro učitele, interaktivní ukázky 

(listování), využití ve výuce 

 matematická gramotnost: praktická matematika, využití matematiky v jiných předmětech (např. finanční gramotnost, využití 

matematiky v přírodovědných a technických předmětech, matematika každodenního života) 

 cizí jazyky: v rámci MAPu II pracovat s kompetencí cizí jazyky (jako samostatná pracovní skupiny nebo jako součást pracovní 

skupiny na gramotnosti) 

 další kompetence: sdílení zkušeností v dalších oblastech, včetně zapojování NNO, sociálních služeb, zájmového a neformálního 

vzdělávání (pokud nebude překryv s předmětovými kabinety vytvářenými na NIDV), zapojování zřizovatelů. V případě vzniku 

předmětových kabinetů budeme spolupracovat s těmito kabinety a jsme schopni také doporučit odborníky z praxe k účasti. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII), realizováno pravděpodobně jako součást MAPu II (příp. implementace), nikoliv jako 
samostatný projekt, náklady kolem 1 mil. Kč. 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary
2
, dále spolupráce s ORP SO Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty MŠ, ZŠ, NNO, zřizovatelé škol, zájmové a neformální vzdělávání 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

 matematická gramotnost a finanční gramotnost (vč. využití v ostatních předmětech) 

 čtenářská gramotnost: besedy s autory, čtenářské dílny, spolupráce se ZUŠ (dramatizace), spolupráce s knihovnami, využití 

čtenářské gramotnosti v ostatních předmětech 

 čtenářská a matematická gramotnost jako samostatná PS v MAPu II 

                                                           
1
 Vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu akčního plánu (březen 2017) nejsou zpracovatelům známy podmínky výzev na MAPII a implementaci MAPu, pracujeme 

paralelně s variantami jednoho projektu (a jedná se tedy o aktivity tohoto projektu) nebo více projekty různých nositelů. 

2
 Pro potřeby akčního plánu se zkratkou „SO ORP Karlovy Vary“ rozumí území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary včetně území města Teplá. 



 cizí jazyky: samostatná PS, příp. i víkendové jazykové pobyty (dle zájmu a finančních možností v projektu) 

 spolupráce MŠ a ZŠ: společné akce pro předškoláky, návštěva učitelů MŠ ve spec. ZŠ a opačně, návštěva běžné MŠ v odlišném 

typu MŠ 

 zapojování zřizovatelů 
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Název projektu/aktivity Vzájemné učení  Priorita: III (v pořadí na 8. místě) 

Nositel MAS Sokolovsko  

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Spolupráce mezi MŠ, ZŠ a SŠ realizovaná na bázi vzájemného učení, kdy starší žáci učí mladší. Žáci jsou seznamováni s tím, jak co funguje 
(jednoduché výroby, příprava jídla, fungování přírody apod.). 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII), realizováno pravděpodobně jako součást MAPu II (příp. implementace), nikoliv jako 
samostatný projekt, náklady kolem 1 mil. Kč. 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, dále spolupráce s ORP SO Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty MŠ, ZŠ, SŠ 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

nerozpracováno 

Název projektu/aktivity Putování Krajem živých vod: Historie a současnost Priorita: I (v pořadí na 2. místě) 

Nositel MAS Kraj živých vod 

Období realizace 2018-2019 

Stručný popis Projekt bude zaměřen na děti MŠ a žáky ZŠ 1. stupně v regionu MAS Kraj živých vod, případně MŠ a ZŠ v přilehlých regionech Toužimsko, 
Žluticko, Manětínsko. 

Potřeba: Nedostatečná sounáležitost místních obyvatel k regionu, absence znalosti kulturních a historických souvislostí, s tím spojená i 



nedostatečná znalost přírodního dědictví. 

V rámci projektu bude vytvořena publikace Regionální vlastivědy a vytvořeno 6 nových výukových programů vč. pracovních listů 
zaměřených na tato témata: 

1) Poznání krajiny – environmentální vzdělávání, regionální jedinečnosti, využití jedinečného fenoménu minerálních pramenů na 

území, příroda a krajinné prvky CHKO Slavkovský les – 2 programy – 1 pro MŠ, 1 pro ZŠ 

2) Kulturní a přírodní dědictví – přírodní poklady Slavkovského lesa, kulturní památky v krajině, Bečovské botanické zahradě – 2 

programy – 1 pro MŠ a 1 pro ZŠ 

3) Historický vývoj regionu – obyvatelstvo Sudet, historický vývoj v souvislosti s obměnami obyvatel v průběhu staletí, nejdůležitější 

historická centra vzdělanosti a kultury – Klášter Teplá – Hroznatova akademie – 2 programy – 1 pro MŠ a 1 pro ZŠ 

Všechny programy budou min. 2 x pilotovány a na základě pilotáží upraveny tj. proběhne 12 pilotáží na účastnících – děti z MŠ a žáci ZŠ 
z vybraných škol v regionu. Pro tyto skupiny bude zajištěna doprava a pilotování programů. 

Po pilotáži lze obdobné aktivity realizovat i na jiných částech území ORP Karlovy Vary (např. na severu ORP Nejdek a okolí, Nová Role a 
Božičany, Region Karlovarský venkov, Kyselka a Šemnice, apod.). 

Zdroje a náklady financování OPVVV implementace, náklady kolem 2 mil. Kč  

Územní rozsah území MAS Kraj živých vod na ORP Karlovy Vary s přesahem do dalších ORP Plzeňského kraje, kde působí MAS Kraj živých vod 

Spolupracující subjekty MŠ, ZŠ, Bečovská botanická zahrada, Hroznatova akademie Kláštera premonstrátů v Teplé 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

Pilotáže programů viz popis aktivity. Zapojení škol do tvorby vzdělávacích materiálů, design vzdělávacích materiálů, hlavně materiály pro 
přírodopis a zeměpis.  

Rozšíření časem i na další oblasti regionu. 
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Název projektu/aktivity Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ Priorita: I (v pořadí na 3. místě) 

Nositel Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Období realizace 2017–2020 (nebo jinak dle zdrojů financování) 

Stručný popis V rámci projektu se předpokládá v pilotní fázi zřízení a provozování škol s rozšířenou polytechnickou výukou na území kraje. Rozšířená 
výuka by probíhala v oborech: technika a elektronika, chemie, přírodověda, informační a komunikační technologie. Realizací projektu by 
mělo dojít ke zvýšení kvality výuky technických a přírodovědných oborů na základním stupni vzdělávání a vytvoření trvalé páteřní sítě 
těchto škol v Karlovarském kraji. Zároveň dojde ke zvýšení zájmu absolventů ZŠ o technické a přírodovědné obory na SŠ a následně i na VŠ. 



Součástí projektu mohou být také aktivity typu: společné projektové týdny (cesty za vzděláním). Vzdělávání pedagogů a sdílení  příkladů 
dobré praxe. Větší spolupráce se SŠ a zaměstnavateli, např. i formou soutěžní přehlídky mezi studenty a žáky ZŠ a SŠ, vybavením škol, 
exkurzí apod. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAP II), aktivity částečně probíhají bez dotací, financování z OPVVV umožní větší rozsah aktivit 

Územní rozsah Karlovarský kraj nebo jednotlivá ORP Karlovarského kraje 

Spolupracující subjekty ZŠ a jejich zřizovatelé 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

Vzájemná spolupráce mezi MAP II a KHKK (vzájemně informovat o aktivitách a pořádaných akcích apod.). 

Besedy za účasti zaměstnavatelů, škol a zřizovatelů (pořádá KHKK, ale MAP může pomoci). 

Provázání polytechniky s fyzikou – aktivity na sdílení zkušeností mezi učiteli ZŠ, SŠ, zaměstnavateli. 

Exkurze pro učitele, např. Techmanie Science Center, návštěvnické centrum Thun 1794, muzeum řemesel Statek Bernard apod. 
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Název projektu/aktivity Jaro, léto, podzim, zima Priorita: III (v pořadí na 9. místě) 

Nositel Tradiční řemesla Bernard, z.s.(v případě samostatného projektu), MAS Sokolovsko (v případě zařazení aktivit jako součást projektu 
implementace MAPu nebo MAPuII) 

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Námět vychází z projektu „Jaro, léto, podzim, zima“, který realizoval NIDV. Jedná se o projekt spolupráce mezi MŠ za účelem sdílení dobré 
praxe za současného využití tématiky ročních období pro práci s dětmi v MŠ. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII), kolem 1 mil. Kč 

Územní rozsah ORP Karlovy Vary, dále spolupráce s ORP Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty MŠ, NIDV 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

nerozpracováno 



Název projektu/aktivity Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě, samostatnosti Priorita: I (v pořadí na 1. místě) 

Nositel KS MAS nebo MAS Sokolovsko 

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Změny ve společnosti je potřeba reflektovat také ve školách a ve způsobu výuky. Projekt je postaven na zážitkových metodách a  hledání 
možností, není jedna jediná cesta ta správná. Cílem je posun ve způsobu myšlení učitelů a následně žáků směrem k samostatnosti, 
zodpovědnosti, iniciativě, podnikavosti a kreativitě. Základem stavby projektu je všeobecný základ v těchto oblastech. Nadstavbou jsou 
oblasti podnikavosti (podnikání jako sebezaměstnání), samostatnosti a zodpovědnosti (přijmout zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, 
hodnoty ve společnosti vedoucí k přijmutí zodpovědnosti, souvislosti s otázkou bezpečnosti a svobody), kreativity v umění (spolupráce ZŠ 
s uměleckými školami v obohacení výuky), kreativita v ostatních neuměleckých oborech. Vše potřeba koncipovat zážitkově. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII), jako samostatný projekt kolem 2 mil. Kč. 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, případně také SO ORP Sokolov a Kraslice  

Spolupracující subjekty ZŠ, ZUŠ, SŠ, zaměstnavatelé, podnikatelé, ostatní MAS a mikroregiony 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

Aktivity zaměřené na učitele: projektové dny, kreativní dílny, teambuildingy 

3 

Název projektu/aktivity Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti upevňování vztahu ke kulturnímu 
dědictví 

Priorita: III (v hlasování na 10. místě) 

Nositel Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Období realizace 2017-2019 

Stručný popis 1. Zvýšení úrovně znalostí dětí, studentů a dospělých v oblasti regionálních památek zábavnou, zajímavou a netradiční formou (nad 

rámec běžné výuky). 

2. Motivace k ochraně kulturního dědictví. 

3. Podpora vyučujících v zavádění nestereotypního obsahu a metod výuky. 

4. Zvýšení motivace a kladného vztahu k učení u žáků a studentů. 

5. Neformální, mimoškolní vzdělávání a výchova. 



Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo jiná vhodná výzva OPVVV) 

Územní rozsah ČR 

Spolupracující subjekty Národní památkový ústav, ZŠ 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na přenos 
zkušeností a sdílení dobré 
praxe v rámci aktivit MAPuII a 
implementace MAPu“ 

nerozpracováno 

Indikátory v souvislosti s aktivitami spolupráce k naplnění cíle 2.1 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 
(pozn. v případě začátku šk. roku 2017/2018 se jedná o 
aktivity realizované ještě v projektu „MAP ORP K. 
Vary“) 

Zdroj dat 

Počet aktivit zaměřených na přenos zkušeností a 
sdílení dobré praxe v rámci aktivit MAPu II a 
implementace MAPu 

18 informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 

Pozn. MI „Změna klimatu ve škole“ lze pilotně ověřit na úrovni jednotlivé školy. Tento údaj ale nebude sloužit k měření naplnění cíle 2.1 na úrovni MAPu. 

Infrastruktura 

Související infrastruktura viz seznam projektů ve Strategickém rámci, jedná se především o učebny odborných předmětů. Vazba na cíle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Aktivity bez dotací 

Příklady stávajících aktivit: 

 nové metody a formy ve výuce, aktivní učitelé, neformální spolupráce škol a rodičů, neformální neorganizované sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe mezi 

učiteli 

 projektové dny ve školách 

 soutěž školních časopisů 

 přeshraniční spolupráce (výlety, exkurze, společné aktivity) 

 stávající aktivity volnočasových a dalších organizací působících ve vzdělávání pro školy 

 pořízení nového vybavení pro MŠ (pomůcky, hračky, venkovní prostory,…) 



 podpora ze strany zřizovatele, vč. finanční podpory, dotačního managementu nebo udržení malých škol na venkově 

 opravy, rekonstrukce, pořízení vybavení ZŠ mimo dotační prostředky  

 

Cíl 2.2: Volba povolání 
Realizovat nové a rozvinout stávající aktivity vedoucí k odpovědné volbě povolání a dalšího vzdělávání žáků do roku 2023. 

Zdůvodnění výběru: Karlovarsko prochází změnami na trhu práce. Zároveň s tím dochází ke změnám ve společnosti všeobecně. Tyto změny sebou 
přinášejí nové požadavky na kompetence absolventů středních a vysokých škol. V souvislosti s těmito jevy je důležitá odpovědná volba povolání a s ní 
spojeného směřovaní dalšího vzdělávání u žáků základních škol. Cíl směřuje ke spolupráci všech aktérů v této oblasti, tedy žáků, rodičů, základní a 
středních škol, zaměstnavatelů, profesních organizací, NNO a dalších. 

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity škol (šablony) 

DVPP, školení pro výchovné poradce a kariérové poradce, vznik kariérových poradců na školách 

Indikátory v souvislosti s aktivitami škol (šablonami) k naplnění cíle 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet školení v souvislosti s volbou povolání 
absolvovaných poradci pro volbu povolání na školách 

10 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Aktivity spolupráce 

Název projektu Rozvoj kariérového poradenství Priorita: II (v pořadí na 6. místě) 

Nositel Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, ANNA KK a další organizace podílející se na rozvoji kariérového poradenství 

Období realizace 2017–2020 (nebo jinak dle zdrojů financování) 

Stručný popis Pravidelná setkání s výchovnými poradci a představení situace trhu práce společně s dalšími sociálními partnery, vč. možností další 
spolupráce. Vydávání newsletteru pro kariérní (výchovné) poradce (vč. uplatňování informací z trhu práce). Zavést bilanční diagnostiku na 
ZŠ pro správnou volbu povolání. Realizace osvětové a popularizační marketingové kampaně s cílem zatraktivnění nejžádanějších a 
nejperspektivnějších oborů na trhu práce, především řemesel, technických a přírodovědných disciplín jako základů mnoha profesí mezi 



žáky nižších stupňů a jejich rodiči. Cílem je rozsáhlou a systémovou kampaní posílit povědomí o potřebě správné volby dalšího  vzdělávání. 
Cílené pro žáky a rodiče (interaktivní besedy se žáky a rodiči za účasti zaměstnavatelů a zástupců středních škol KK apod.). A dále také 
potřebnou medializaci (inzerci tiskovinami, rozhlasem a regionální televizí, billboardové kampaně, internetová kampaň). Součástí projektu 
bude také vytvoření vazby firma - škola a současně firma - žák, různými formami, např. exkurzemi, přednáškami apod. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAP II), aktivity částečně probíhají bez dotací, financování z OPVVV umožní větší rozsah aktivit 

Územní rozsah Karlovarský kraj nebo jednotlivá ORP Karlovarského kraje, další organizace podílející se na rozvoji kariérového poradenství, SŠ, 
zaměstnavatelé 

Spolupracující subjekty ZŠ a jejich zřizovatelé 

Naplnění indikátoru: „Počet 
aktivit zaměřených na volbu 
povolání realizovaných 
v rámci MAPu II a 
implementaci MAPu“ 

Vysvětlení pojmu a významu kariérového poradenství, zapojení škol a rodičů, dbát na zájem dítěte. 

Infrastruktura 

Infrastruktura související s iniciativou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na podporu polytechnického vzdělávání na základních školách: ZŠ jazyků K. Vary: 
Dílny – modernizace učebny základů řemesel a úvodu do nových výrobních technologií (CNC, 3D-tisk). Vazba na cíl 1.1. 

Aktivity bez dotací 

Příklad stávajících aktivit: 

 burzy práce 

 exkurze do podniků 

 spolupráce škol a zaměstnavatelů (pilotní ověření některých nových aktivit v rámci mezinárodního projektu KS MAS Karlovarského kraj „InduCult 2.0“) 

 ZŠ jazyků K. Vary (rozšířená výuka polytechniky, spolupráce školy s KHKK) 

 spolupráce ZŠ a SŠ směrem k volbě povolání a výběru SŠ 

Indikátory v souvislosti s aktivitami spolupráce k naplnění cíle 2.2 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 
(pozn. v případě začátku šk. roku 2017/2018 se jedná o 
aktivity realizované ještě v projektu „MAP ORP K. 
Vary“) 

Zdroj dat 



Počet aktivit zaměřených na volbu povolání 
realizovaných v rámci MAPu II a implementaci MAPu 

3 informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 

Pozn. Do budoucna je možné přidat MI „Počet nově vzniklých kariérových poradců na školách“. 

 

Cíl 2.3: Kvalita aktivit volného času 
Udržet a dále zvýšit kvalitu aktivit pro smysluplné trávení volného času dětí a žáků do roku 2023. 

Zdůvodnění výběru: Volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí výchovy a vzdělávání. Smysluplné trávení volného času má význam pro všestranný rozvoj 
kompetencí, vč. sociálního začleňování. 

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity škol (šablony) 

šablony pro zájmové vzdělávání, ZUŠ, DDM, SVČ apod. 

Indikátory v souvislosti s aktivitami škol (šablonami) k naplnění cíle – není relevantní 

Aktivity spolupráce 

Název projektu/aktivity Co dělat, když (pouze část týkající se nabídky volnočasových aktivit)                          Priorita: II (v pořadí na 7. místě) 

Nositel KS MAS nebo MAS Sokolovsko nebo MAS Krušné hory nebo KS MAS nebo ANNA KK (v případě samostatného projektu) nebo spolupráce 
uvedených subjektů v případě jednoho projektu v implementaci MAPu 

Období realizace 2018-2020 

Stručný popis Část projektu zabývající se nalezením odpovědi na otázku „co dělat, když hledám pro dítě vhodnou volnočasovou aktivitu?“ Popis dalších 
aktivit projektu viz cíl 3.1. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAP II) 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, případně také SO ORP Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty Krajský úřad Karlovarského kraje 



MPSV (návaznost projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí“) 
OSPOD 
MAS, mikroregiony 
ANNA KK 
další NNO (Člověk v tísni apod.) 
organizace zájmového a neformálního vzdělávání 
ZŠ a MŠ 
obce  

Naplnění indikátoru „Počet 
spoluprací mezi školami, 
zájmovým a neformálním 
vzděláváním a dalšími aktéry 
realizovaných v rámci MAPu II 
a implementaci MAPu“ 

Spolupráce na tvorbě databáze, zadání požadavků. Distribuce sestavené databáze do škol. 

Naplnění indikátoru 
„Databáze aktivit zájmového 
a neformálního vzdělávání 
vzniklá v MAPu II nebo 
v implementaci MAPu“ 

ANNA KK sestaví ve spolupráci s ostatními subjekty databázi zájmového a neformálního vzdělávání. 

Název projektu/aktivity Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti upevňování vztahu ke kulturnímu dědictví                     Priorita: III (v pořadí na 10. místě) 

Nositel Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Období realizace 2017-2019 

Stručný popis 1. Zvýšení úrovně znalostí dětí, studentů a dospělých v oblasti regionálních památek zábavnou, zajímavou a netradiční formou (nad 

rámec běžné výuky). 

2. Motivace k ochraně kulturního dědictví. 

3. Podpora vyučujících v zavádění nestereotypního obsahu a metod výuky. 

4. Zvýšení motivace a kladného vztahu k učení u žáků a studentů. 

5. Neformální, mimoškolní vzdělávání a výchova. 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo jiná vhodná výzva OPVVV) 

Územní rozsah ČR 



Spolupracující subjekty Národní památkový ústav, ZŠ 

Naplnění indikátoru „Počet 
spoluprací mezi školami, 
zájmovým a neformálním 
vzděláváním a dalšími aktéry 
realizovaných v rámci MAPu II 
a implementaci MAPu“ 

nerozpracováno 

Naplnění indikátoru 
„Databáze aktivit zájmového 
a neformálního vzdělávání 
vzniklá v MAPu II nebo 
v implementaci MAPu“ 

nerozpracováno 

Infrastruktura 

Související infrastruktura viz seznam projektů ve Strategickém rámci, např. ZŠ Poštovní K. Vary: Přírodovědný kroužek v rámci školní družiny, ZŠ Truhlářská K. Vary: Půdní 
vestavba (odborné učebny v rámci školní družiny), ČSOP Berkut: Infrastruktura pro vzdělávání v Ekocentru Bečovská botanická zahrada, Zuzana Funková (Wattsenglish): 
Rozšíření a vybavení výukových prostor, Waldorfská základní a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary: Potkávárna, Kozodoj: Kozodojská učebna. Vazba na cíle 1.5 a 1.6. 

Aktivity bez dotací 

Příklady stávajících aktivit 

 zájmová činnost dětí a žáků v SVČ, DDM, knihovnách, sportovních oddílech, přírodovědných kroužcích a dalších organizacích zájmového a neformálního 

vzdělávání 

 smysluplné trávení volného času ve školních družinách a školních klubech 

 spolupráce MŠ a ZŠ s organizacemi volnočasových aktivit a dalšími organizacemi působícími ve výchově a vzdělávání 

Indikátory v souvislosti s aktivitami spolupráce k naplnění cíle 2.3 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 
(pozn. v případě začátku šk. roku 2017/2018 se jedná o 
aktivity realizované ještě v projektu „MAP ORP K. 
Vary“) 

Zdroj dat 

Počet spoluprací mezi školami, zájmovým a 
neformálním vzděláváním a dalšími aktéry 

1 informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 



realizovaných v rámci MAPu II a implementaci MAPu 

Databáze aktivit zájmového a neformálního vzdělávání 
vzniklá v MAPu II nebo v implementaci MAPu 

1 informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 

 

Cíl 3.1: Tolerance 

Zlepšit pomocí postupných kroků pochopení inkluze a zvýšit toleranci společnosti ve vztahu k jakýmkoliv odlišnostem do roku 2023. 

Zdůvodnění výběru: Tolerance společnosti ve vztahu k jakýmkoliv odlišnostem je důležitým předpokladem naplnění principů akce KLIMA. Potřeba 
pochopit přínosy inkluze vyplynula z dotazníkových šetření, ale i ze setkání s řediteli škol a jednání pracovních skupin. Postupné naplňování tohoto cíle 
je nezbytné pro realizaci ostatních cílů. 

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity škol (šablony) 

DVPP 

Indikátory v souvislosti s aktivitami škol (šablonami) k naplnění cíle – není relevantní 

Aktivity spolupráce 

Název projektu/aktivity Co dělat, když                                                                                            Priorita: III (v hlasování na 10. místě) 

Nositel KS MAS nebo MAS Sokolovsko nebo MAS Krušné hory nebo KS MAS nebo ANNA KK (v případě samostatného projektu) nebo spolupráce 
uvedených subjektů v případě jednoho projektu v implementaci MAPu 

Období realizace 2018-2020 

Stručný popis Projekt hledá odpověď na otázku „co dělat, když se dostane rodina nebo škola do určité situace“. 

Jedná se o zmapování místních aktérů v oblasti řešení situací, do kterých se může dostat škola, rodina (sociální znevýhodnění, zdravotní 
znevýhodnění, trávení volného času,…), elektronická databáze, jak postupovat („kuchařka“) v určitých situacích, modelové situace (leták, 
brožura, besedy, semináře). 



Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAP II) 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, případně také SO ORP Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty Karlovarský kraj 
MPSV (návaznost projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí“) 
OSPOD 
MAS 
NNO (Člověk v tísni apod.) 
Agentura pro sociální začleňování 
Organizace zájmového a neformálního vzdělávání 
ZŠ a MŠ 
Obce 

Naplnění indikátoru „Počet 
aktivit zaměřených na 
společné vzdělávání v rámci 
MAPu II a implementaci 
MAPu“ 

nerozpracováno 

Název projektu/aktivity Tolerance                                                                                                      Priorita: III (v hlasování na 9. místě) 

Nositel MAS Sokolovsko (jako součást MAPu II nebo implementace MAPu) 

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Žáci a učitelé si vyzkoušejí různé typy postižení (zdravotní, mentální apod.) 

Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII) 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, případně také SO ORP Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty ZŠ 

Naplnění indikátoru „Počet 
aktivit zaměřených na 
společné vzdělávání v rámci 
MAPu II a implementaci 

nerozpracováno 



MAPu“ 

Infrastruktura 

Související infrastruktura viz seznam projektů ve Strategickém rámci, např. Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka K. Vary: Rozšiřování kapacit a vybavení Waldorfské základní školy 
Wlaštovka Karlovy Vary, Potkávárna, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov: Komunitně společenské centrum apod. Vazba na cíle 1.5 a 1.4. 

Aktivity bez dotace  

Příklady stávajících aktivit škol a aktivit spolupráce: 

 charitativní fondy a sbírkové akce  

 integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu (např. ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, 1. MŠ Karlovy Vary a 

další) 

 podpora existence malých a „alternativních“ škol ze strany zřizovatelů 

 integrace žáků ze socio-kulturně odlišného prostředí nebo ze sociálně slabého prostředí do běžných škol  

 spolupráce se zájmovým vzděláváním, např. prezentace činností zájmových kroužků, kam jsou zapojeni děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 

národnostní menšiny apod. 

Indikátory v souvislosti s aktivitami spolupráce k naplnění cíle 3.1 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 
(pozn. v případě začátku šk. roku 2017/2018 se jedná o 
aktivity realizované ještě v projektu „MAP ORP K. 
Vary“). 

Zdroj dat 

Výstupy z dalších kol dotazníkových šetření MŠMT, 
především překážky v naplnění oblasti inkluze 

1 Číselná hodnota není relevantní, jde o slovní 
vyhodnocení změny plynoucí z výstupu z dotazníku. 
Data budou pravděpodobně dostupná až v dalším 
školním roce a tedy nebudou ve šk. roce 2017/2018 
vyhodnoceno naplňování tohoto MI. 

agregovaná data z dotazníkového šetření MŠMT 

Počet aktivit zaměřených na společné vzdělávání 
v rámci MAPu II a implementaci MAPu 

0 Nerozpracováno, nebylo určeno při hlasování aktérů 
jako prioritní aktivita. Je zde ovšem přímá souvislost 
s cílem 3.2. 

informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 

Spolupráce MAPu II na tvorbě dokumentu „Koncepce 
inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji“ 

1 KAP KK 

Pozn. MI „Změna vnímání inkluze aktéry“ lze dále doplňkově realizovat jako longitudinální výzkum na vybraném vzorku respondentů v rámci realizace MAPu II. 



Pozn. Cíl je možno chápat jak průřezový, je zde přímá souvislost s cílem 3.2. 

 

Cíl 3.2: Společné vzdělávání 
Postupně připravit školy na systém společného vzdělávání s ohledem na prospěch všech aktérů ve výchově a vzdělání dětí a žáků do roku 2023. 

Zdůvodnění výběru: Pro naplnění principů akce KLIMA na území realizace projektu je třeba uskutečňovat postupné kroky směřující ke společnému 
vzdělávání dětí a žáků, a to nejen v souvislosti s probíhajícími legislativními změnami. 

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle 

Aktivity škol (šablony) 

personální podpora škol, DVPP 

Indikátory v souvislosti s aktivitami škol (šablonami) k naplnění cíle 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet pedagogů proškolených v DVPP zaměřeného na 
inkluzivní vzdělávání. 

50 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Počet pracovníků personální podpory působící na 
školách v rámci šablon. 

8 dotazníkové šetření u ředitelů škol 

Aktivity spolupráce 

Název projektu/aktivity Spolupráce v oblasti společného vzdělávání                                              Priorita: II (v pořadí na 4. místě) 

Nositel MAS Sokolovsko (jako součást MAPu II nebo implementace MAPu) 

Období realizace 2017-2020 

Stručný popis Kulaté stoly, panelové diskuze, besedy, vzájemné návštěvy ve školách, vč. diskuze o tématice vzdělávání cizinců. 

V MAPu II zachovat pracovní skupinu inkluze jako samostatnou pracovní skupinu. Zabývat se také tématikou vzdělávání cizinců a výuky 
českého jazyka pro cizince. 



Zdroje a náklady financování OPVVV (implementace MAPu nebo MAPII) 

Územní rozsah SO ORP Karlovy Vary, případně také SO ORP Sokolov a Kraslice 

Spolupracující subjekty MŠ, ZŠ, poradny, Středisko výchovné péče, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, obce, Agentura pro sociální začleňování. 

Naplnění indikátoru „Počet 
spoluprací mezi školami, 
NNO, školskými 
poradenskými pracovišti a 
dalšími aktéry podílejícími se 
na inkluzi realizovaných 
v rámci MAPu II a 
implementaci MAPu“ 

Kulaté stoly 

Školení na spolupráci mezi pedagogem a asistentem pedagoga 

Školení na legislativu v souvislosti se společným vzděláváním 

Sdílení praktických zkušeností, např. návštěva učitelů MŠ v ZŠ speciální (jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Infrastruktura 

Související infrastruktura viz seznam projektů ve Strategickém rámci, např. ZŠ 1. Máje K. Vary: Odborná učebna pro výuku jazyků (součástí projektu je výtah pro zdravotně 
postižené). Vazba na cíl 1.3. 

Aktivity bez dotace  

Příklady stávajících aktivit škol a aktivit spolupráce: 

 spolupráce škol s poradenskými pracovišti a Střediskem výchovné péče 

 nákup kompenzačních pomůcek mimo dotační zdroje 

 působení terénních sociálních pracovníků, komunitní sociální práce, dobrovolnické aktivity 

 sociální služby pro zdravotně hendikepované 

 výuka češtiny pro cizince (např. ZŠ jazyků K. Vary) 

Indikátory v souvislosti s aktivitami spolupráce k naplnění cíle 3.2 

Název indikátoru Odhadovaná dosažená hodnota pro šk. rok 2017/2018 Zdroj dat 

Počet spoluprací mezi školami, NNO, školskými 
poradenskými pracovišti a dalšími aktéry podílejícími 
se na inkluzi realizovaných v rámci MAPu II a 
implementaci MAPu. 

5 informace získané v rámci realizace projektů MAP II a 
implementace MAPu 

 



Pořadí aktivit spolupráce dle prioritizace 

1. Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě a samostatnosti 

2. Putování Krajem živých vod 

3. Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ 

4. Spolupráce v oblasti společného vzdělávání 

5. Sdílení zkušeností 

6. Rozvoj kariérového poradenství 

7. Databáze volnočasových aktivit 

8. Ostatní aktivity získaly málo bodů v hlasování 

 

Aktivity akčního plánu MAP ORP Karlovy Vary pro šk. rok 2017/2018 

Cíl Co udělat Priorita z hlasování Aktivita  

2.1 Aktivity zaměřené na učitele (projektové dny pro učitele, teambuildingy, 

tematické zážitkové dny, kreativní dílny) – realizace v době školních 

prázdnin nebo odpoledne 

I Vzdělávání k podnikání, kreativitě, 

iniciativě, samostatnosti 

2.1 Putování Krajem živých vod – tvorba a pilotáže programů I 
Putování krajem živých vod 

Putování Krajem živých vod – tvorba vzdělávacích materiálů 

2.1 Pomoc ze strany MAPu KHKK s organizací a propagací besed za účasti I 
Podpora polytechnického 



zaměstnavatelů, škol a zřizovatelů škol vzdělávání na ZŠ 

Sdílení zkušeností mezi učiteli ZŠ, SŠ a zaměstnavateli v technických a 

řemeslných předmětech (např. fyzika), vč. spolupráce s KAP KK 

Exkurze pro učitele, např. Techmania Science Center, návštěvnické 

centrum Thun 1794, muzeum řemesel Statek Bernard 

3.2 

(+ 

souvi

slost 

s cíle

m 

3.1) 

Kulaté stoly na předem definované téma v souvislosti se společným 

vzděláváním (viz realizovaný kulatý stůl na Statku Bernard v listopadu 

2016) 

II Spolupráce v oblasti společného 

vzdělávání 

Školení na spolupráci mezi pedagogem a asistentem pedagoga (např. 

lektor ZŠ a SŠ speciální K. Vary) – realizovat nejprve v Nejdku 

Školení na legislativu v souvislosti se společným vzděláváním (např. 

lektor na doporučení NIDV) 

Sdílení praktických zkušeností (např. návštěva učitelů z MŠ ve speciální 

ZŠ – jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, např. 

ZŠ Nové Sedlo) 

2.1 Matematická gramotnost (nové metody a formy) – realizovat v Nejdku II 
Sdílení zkušeností 

Finanční gramotnost – pokročilejší 8 h kurz v návaznosti na seminář 

z května 2016 v Bečově nad Teplou 

Čtenářská gramotnost – besedy s autory, čtenářské dílny, dramatizace 

ve spolupráci se ZUŠ – realizovat nejprve v Nové Roli (+ v případě 

dalších aktivit další vhodná místa) 

Cizí jazyky – jako samostatná PS, případně i víkendové pobyty (dle 



finančních prostředků) 

Sdílení zkušeností MŠ – např. pokročilejší seminář na waldorfskou 

pedagogiku, exkurze v lesní školce, pokročilejší seminář Skutečně zdravá 

škola 

Zapojování zřizovatelů – např. seminář ČŠI, pracovní skupina v rámci 

MAPu II 

2.2 Vysvětlení pojmu a významu kariérového poradenství – učitelé ZŠ 

(výchovní poradci). Spolupráce s KAP KK, KHKK, ANNA KK 
II 

Rozvoj kariérového poradenství na 

ZŠ 

2.3 Ve spolupráci s ANNA KK sestavení databáze zájmového a neformálního 

vzdělávání 
II 

Co dělat, když… databáze 

volnočasových aktivit 

Distribuce databáze do škol (příp. až v dalším šk. roce) 

 


