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Příloha č. 2  ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území  správního obvodu ORP Beroun, verze 1.0, VI. 2020 na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 - RAP II. 

Přehled AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ / IMPLEMENTACE MAP Verze: 01 Datum: 18.6.2020

Plán plnění 

indikátoru RAP

od 1. 7. 2020 do 

30. 6. 2021
2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1.

AS 2

Setkání zřizovatelů 

škol a školských 

zařízení v území ORP

Efektivní výměna informací a řešení aktuálních problematik, spolupráce s 

dalšími aktéry  a odborníky v území ORP, projektová spolupráce obcí za 

účelem kontinuálního zvyšování kvality vzdělávání dotčených škol a 

školských zařízení, četnost 2x/projekt v rozsahu 1 dne, 8 hodin odborné 

splupráce. Rozpočet obsahuje náklady na doprovodné občerstvení, 

spotřební materiál a odborné lektorské služby.

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve 

vzdělávací politice

RT MAP
09/2020-

06/2021;                
12 000,00 Kč MAP II.

Příprava, realizace; 

původně plánováno 

2/2020, v souvislosti 

s COVID-19 

přesunuto

5 10 17

Ucelený blok jednorázové 

vzdělávací aktivity projektu v 

souladu s cíli SR MAP, která 

bude vždy odlišného 

charakteru - celkem budou 

realizováby 2 aktivity/projekt.

1 X X

AS 3

Setkání ředitelů 

základních škol v 

území ORP

Vznik platformy ředitelů ZŠ v území ORP, sdílení profesních zkušeností 

vedoucích pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce, síťování, 

kolegiální podpory/napříč všemi školami ZŠ včetně ZuŠ, řešení 

aktuálních problematik v oblasti témat SR MAP (inkluze, gramotnosti, 

klíčové kompetence, aktuální legislativa aj.), Výstup: Platforma pro 

odborná setkávání, četnost: 4x/rok odborné setkání v max.rozsahu 1x 

setkání/4 hodiny, celkem po dobu 3 let, 12 setkání. Rozpočet obsahuje 

náklady na doprovodné občerstvení, spotřební materiál a případné 

odborné lektorské služby.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

10 000,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
5 26 02

Setkávání vytvořené 

platformy ředitelů ZŠ.
(1) X X X X X

AS 4

Setkání ředitelů 

mateřských škol v 

území ORP

Vznik platformy ředitelů MŠ v území ORP, sdílení profesních zkušeností 

vedoucích pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce, síťování, 

kolegiální podpory/napříč všemi MŠ, řešení aktuálních problematik v 

oblasti témat SR MAP (inkluze, gramotnosti, klíčové kompetence, aktuální 

legislativa, předškolní vzdělávání aj.), Výstup: Platforma pro odborná 

setkávání, četnost: 4x/rok odborné setkání v max.rozsahu 1x setkání/4 

hodiny, celkem po dobu 3 let, 12 setkání. Rozpočet obsahuje náklady na 

doprovodné občerstvení, spotřební materiál a případné odborné lektorské 

služby.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

10 000,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
5 26 02

Setkávání vytvořené 

platformy ředitelů MŠ.
(1) X X X

AS 5
Informační akce a 

workshopy pro rodiče

Informační akce a workshopy pro rodiče v oblasti předškolního a školního 

vzdělávání se zaměřených na přípravu na vstup do ZŠ, či jiná odbormá 

témata související s předškolním vzděláváním, jednorázové akce 

zajištěné odborným lektorem. Rozsah: 1 akce/4 hodiny vzdělávání, 

celkem: 12 akcí/projekt.

Rodiče dětí a žáků, veřejnost RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

14 000,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
5 10 17 

Uspořádáno bude 12 

jednorázových akcí.
4 X X X

AS 6

Projektová a finanční 

skupina pro projektové 

řízení  a dotační 

management v území 

(vazba na prac.pozici 

"Animátor projektů 

Šablon OP VVV", 

položka č.13 a 14 

příloha 7a žádosti 

ISKP), součástí 

AKČNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, 

SKUPINA PRO 

FINANCOVÁNÍ.)

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

řízením aktuálně probíhajících projektů z ESIF: IROP, OP VVV, OPZ a 

dále projektů z řady Komunitárních programů, z řady rozvojových 

programů MŠMT, MMR, MPSV a jiných podpůrných dotačních nástrojů, 

vyhledávání dotačních příležitostí, konzultace projektových záměrů, 

zpracování a administrace výběrových řízení, finanční řízení, koordinace 

projektových aktivit, realizace odborných seminářů za účelem metodické 

podpory v daném tématu. Současně se jedná o cílenou podporu projektů 

zjednodušeného vykazování "Šablony OP VVV", neboť se jedná o území 

z většinové části bez animace MAS. Rozsah: max.300 hodin/rok/v prům. 

25 hod./měsíc, DPP, předpoklad zapojení: 2 osoby/ podpora plánována 

na 48 měsíců - vazba na pozici: " Animátor Šablon OP VVV", pol.č.13,14 

přílohy 7a.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků

RT MAP

průběžně po 

celou dobu 

plnění RAP

136 200,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
5 26 02

Vytvořena 1 platforma 

Pracovní skupina pro 

financování

(1) X X X

AS 7

Sdílení profesních 

zkušeností pedagogů 

prostřednictvím 

návštěv mezi MŠ a 

ZŠ/vzájemné hospitace

Sdílení zkušeností, vzájemné informování k aktuálním vzdělávacím 

potřebám, propojení různých typů škol a vzdělávacích zařízení primárně 

v území ORP, případně Středočeského kraje. Četnost min. 4x 

setkání/rok/16x/projekt se zapojením min. 10 škol z území, forma 

workshop za účasti odborného lektora, vzájemná hospitace ve školách, 

rozsah 1 akce = 4-8 hodin odborné spolupráce v území. 

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

24 000,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
52602

Setkávání vytvořené 

platformy - Podpora hospitací 

a sdílení dobré praxe mezi 

pedagogy škol na podporu 

rovných příležitostí. 

(1) X X

AS 8

Mimoškolní vzdělávací 

programy na podporu 

rozvoje gramotností a 

kompetencí 

Podpora vzdělávacích programů škol v území ORP, včetně zážitkových 

aktivit, které se soustředí na podporu rozvoje gramotností  a kompetencí 

žáků v návaznosti na priority SR MAP s důrazem na děti/žáky ohrožených 

školním neúspěchem (matematická, čtenářská, finanční a digitální 

gramotnost). Využity budou místní subjekty vzdělávání např. Knihovna, 

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. a jiné NNO s působností na území 

ORP. Vzdělávací programy budou realizovány na jednotlivých školách v 

území "plošně". Četnost 1 vzdělávací program/rok/konkrétní 

téma/zapojení min. 50% školských zařízení, pro které je program určen tj. 

50% MŠ nebo ZŠ. Rozpočet obsahuje výdaje na komplexní zajištění 

vzdělávacího programu, který bude realizován externím dodavatelem 

služeb v místě školy "na klíč" - pro všechny zapojené subjekty bude 

zajištěn shodný program v jednom roce. Doprovodný výdaj  - nákup DHM 

- vlastní zdroje školy/nezahrnut v kalkulaci. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání, Rodiče dětí a 

žáků.

RT MAP
školní rok 

2020/21
292 000,00 Kč MAP II.

Program ve šk.roce 

2019/20 v souvislosti 

s COVID-19 nemohl 

být dokončen, 

posunuto do 1.pol. 

2020/21

51212

Jedná se o ucelené 2 

vzdělávací programy, kdy 

každý vzdělávací program 

bude jiného zaměření. Zpráva 

o realizaci programu.

2 X X X X

Stav 
Vazba na 

indkátor

Komentář výpočtu 

hodnoty MI

Předpokládaný 

rozpočet aktivity 

RAP

Zdroj 

financování

Časový 

harmonogra

m plnění

Řada

Soulad s cílem MAP 

Pořado

vé číslo

Název 

Aktivity/projektu
Stručný popis aktivity Cílová skupina

Nositel 

aktivity 

RAP
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Plán plnění 

indikátoru RAP

od 1. 7. 2020 do 

30. 6. 2021
2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1.

Stav 
Vazba na 

indkátor

Komentář výpočtu 

hodnoty MI

Předpokládaný 

rozpočet aktivity 

RAP

Zdroj 

financování

Časový 

harmonogra

m plnění

Řada

Soulad s cílem MAP 

Pořado

vé číslo

Název 

Aktivity/projektu
Stručný popis aktivity Cílová skupina

Nositel 

aktivity 

RAP

AS 9

Mimoškolní vzdělávací 

programy na podporu 

polytechnického 

vzdělávání

Podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ a ZŠ o polytechnické vzdělávání 

(technické, přírodovědné včetně astrofyzikálního a environmentálního 

vzdělávání) cestou intenzivní spolupráce škol a vzdělávacích a kulturních 

center působící v území např. (Muzeum českého krasu, Hospodářská 

komora, SOU Hlinky - projekty s dílčí vazbou i na kariérové poradenství 

"Řemeslo má zlaté dno" aj., dále projekty typu např. "Malá technická 

univerzita". Bude se jednat o vzdělávací programy pro školy v území 

ORP na "klíč", které budou realizovány na jednotlivých školách v území 

"plošně" s důrazem na děti/žáky ohrožených školním neúspěchem. 

Četnost 1 vzdělávací program/rok/konkrétní téma/zapojení min. 50% 

školských zařízení, pro které je program určen tj. 50% MŠ nebo ZŠ. 

Rozpočet obsahuje výdaje na komplexní zajištění vzdělávacího 

programu, který bude realizován externím dodavatelem služeb v místě 

školy "na klíč" - pro všechny zapojené subjekty bude zajištěn shodný 

program v jednom roce. Doprovodný výdaj  - nákup DHM - vlastní zdroje 

školy/nezahrnut v kalkulaci. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání, Rodiče dětí a 

žáků.

RT MAP
školní rok 

2020/21
332 500,00 Kč MAP II.

Program ve šk.roce 

2019/20 v souvislosti 

s COVID-19 nemohl 

být dokončen, 

posunuto do 1.pol. 

2020/21

5 21 06

Jedná se o ucelené 2 

vzdělávací programy, kdy 

každý vzdělávací program 

bude jiného zaměření. Zpráva 

o realizaci programu.

2 X X X X X

AS 10

Semestrální vzdělávací 

programy pro 

talentované a nadané 

žáky ZŠ v Berouně

Vzdělávací programy na podporu talentovaných/nadaných žáky/dětí v 

území ORP rozvíjející podnikavost, iniciativu, tvořivost ve spolupráci  s 

Centrem pro talentovanou mládež, z.s., které budou uspořádány přímo v 

centru ORP Beroun - zajištění dostupnosti v území. Semestrální 

vzdělávací program, který se bude stále opakovat a bude realizován po 

dobu 2 let. Předpokládaná účast na 1 semestr programu/15 dětí/žáků, 

celkem budou tedy realizovány 4 semestry. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání, Rodiče dětí a 

žáků.

RT MAP
školní rok 

2020/21
140 000,00 Kč MAP II.

Příprava, realizace; 

původně plánováno 

zahájení v 

1.pol./2020, z 

časových důvodů 

posunuto

5 21 05

Jedná se o semestrální 

ucelený blok aktivit vedoucí k 

podnícení zájmu o 

podnikavost a rozvoji 

podnikavosti dětí, žáků, 

celkem budou realizovány 2 

bloky rozdílného tématu 

vzájemně na sebe 

nenavazující. Zpráva o 

realizaci programu.

2 X X X X X

AS 11

Projekt "Regionální 

vlastivěda" včetně 

tvorby vzdělávací 

učebnice

Aktivita je zaměřena na rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků. Cílem je 

tvorba učebního materiálu odborníkem z praxe (rozsah cca 70 stran ve 

formě učebního textu včetně pracovních listů), který bude následně 

pilotně ověřen v praxi jednotlivými školami v území, a to ve formě 

odborných exkurzí a projektových dnů. Závěrečným výstupem bude 

vědomostní soutěž žáků zapojených ZŠ. Celkem 30x výstupů s aktivním 

zapojením 30ti ZŠ pod vedením odborníka/zpracovatele. 

Vždy po roce bude následovat ověření výstupů: kulatý stůl garantů 

zúčastněných škol/zástupce vždy 1 osoba ze ZŠ, 2x/projekt, (návaznost 

na korekce, úpravy učebního materiálu) a vědomostní soutěž žáků. 

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání.

RT MAP

školní rok 

2020/21  

realizace 

odborných 

exkurzí

36 000,00 Kč MAP II.

Aktivita zahájena;  

zahájení odborných 

exkurzí v souvislosti s 

COVID-19 nemohlo 

být zahájeno - přesun 

z RAP I.

51017

Jedná se o 20 samostatných 

aktivit - exkurze každé 

zapojené školy (vazba na 

pilotní ověření v rozsahu 

délky 1 akce=8 hodin), 

Zpráva o realizaci programu

20 X X X X

AS 12
Podpora komunitních 

projektů škol

Podpora komunitních projektů, kdy pedagogičtí pracovníci/pracovníci v 

neformálním vzdělávání společně s žáky odhalují a diskutují problémy ve 

svém okolí - vazba na ekologická, kulturně - sociální a ekonomická 

témata. Rozsah min. 15 komunitních projektů/15 zapojených 

škol/území/projekt. 

Děti a žáci, dotčená cílová 

skupina: Pedagogičtí pracovníci 

škol a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků

RT MAP
školní rok 

2020/21
56 000,00 Kč MAP II.

Aktivita zahájena;  1 

projekt - přesun z 

RAP I. - z důvodu 

vyhl. nouzového 

stavu nemohl být 

dokončen

51212

7 jedinečných projektů na 

podporu občanské 

gramotnosti

7 X X X X

AS 13

Krátkodobé semináře a 

workshopy na podporu 

profesního rozvoje 

pedagogů škol MŠ

Vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů školských 

zařízení v tématu předškolního vzdělávání včetně problematiky 

logopedie, ADHD aj. , místo konání v území ORP. Jednorázové akce v 

rozsahu: 1 akce/4-8 hodin vzdělávání, celkem 6x akce/rok, celkem 24 

x/projekt. 1 akce/min.účast 12 osob.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP
školní rok 

2020/21
64 000,00 Kč MAP II.

Aktivita zahájena;  2 

VA - přesun z RAP I., 

v souvislosti s COVID-

19 nemohly být 

realizovány 

51017

Samostatné jednorázové 

vzdělávací semináře, 

workshopy v souladu s 

prioritami SR MAP.

8 X X X X X X

AS 14

Krátkodobé semináře a 

workshopy na podporu 

profesního rozvoje 

pedagogů škol ZŠ

Vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů školských 

zařízení v tématu školního vzdělávání, místo konání v území ORP. 

Jednorázové akce v rozsahu: 1 akce/4-8 hodin vzdělávání, celkem 6x 

akce/rok, celkem 24x/projekt. 1 akce/min.účast 12 osob.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP
školní rok 

2020/21
56 000,00 Kč MAP II. Aktivita zahájena 51017

Samostatné jednorázové 

vzdělávací semináře, 

workshopy v souladu s 

prioritami SR MAP.

7 X X X X X X

AS 09-12/2020 15 000,00 Kč Aktivita zahájena 5 12 12
1x akce na podporu 

kompetencí ČG, MG
1 X X X X

AS 09-12/2020 15 000,00 Kč Příprava realizace 5 21 06
1x akce na podporu 

polytechnického vzdělávání
1 X X X X

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, dotčená 

cílová skupina: Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků, 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání.

RT MAP MAP II.16

Soutěže škol v území 

ORP na podporu 

rozvoje gramotností a 

kompetencí

Celoúzemní soutěže škol v území ORP na podporu rozvoje gramotností 

(čtenářská, matematická, přírodovědná, technika a řemeslo) a 

kompetencí žáků v návaznosti na priority SR MAP. Četnost 1 akce/rok.  
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Plán plnění 

indikátoru RAP

od 1. 7. 2020 do 

30. 6. 2021
2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1.

Stav 
Vazba na 

indkátor

Komentář výpočtu 

hodnoty MI

Předpokládaný 

rozpočet aktivity 

RAP

Zdroj 

financování

Časový 

harmonogra

m plnění

Řada

Soulad s cílem MAP 

Pořado

vé číslo

Název 

Aktivity/projektu
Stručný popis aktivity Cílová skupina

Nositel 

aktivity 

RAP

AS

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

10 000,00 Kč
Aktivita probíhá 

průběžně
5 26 02

Setkávání vytvořené 

Platformy pro setkávání 

subjektů neformálního 

vzdělávání.

(1) X X X X X x X

AS

07/2020-

06/2021;                            

5 seminářů

16 000,00 Kč

Aktivita zahájena;  1 

VA - přesun z RAP I., 

v souvislosti s COVID-

19 nemohla být 

realizována 

51017

Samostatné jednorázové 

vzdělávací semináře, 

workshopy v souladu s 

prioritami SR MAP.

4 X X X X X x X

AS 18

Síťování MŠ v území 

ORP -  sdílení příkladů 

dobré praxe

Síťování mateřských škol v území ORP, sdílení vzájemných zkušeností, 

podpora vzájemného učení škol a pedagogů, kolegiální podpora v 

tématech současného předškolního vzdělávání  s možností zajištění 

metodické podpory odborného lektora přímo v území ORP pro 

spolupracující týmy škol. Četnost 4x setkání/rok se zapojením min. 5 škol 

z území, v rozsahu: 1 setkání= 4-8 hodin vzájemné spolupráce v území. 

Předpoklad setkání na projekt/16x.Zpráva z hospitací  a vzájemné reflexi.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

20 000,00 Kč MAP II. 
Aktivita probíhá 

průběžně
52602

Setkávání vytvořené 

platformy - Podpora hospitací 

a sdílení dobré praxe mezi 

pedagogy mateřských škol, 

podpora předškolního 

vzdělávání

(1) X X X X X X

AS 19

Síťování ZŠ v území 

ORP -  sdílení příkladů 

dobré praxe

Síťování základních škol v území ORP, sdílení vzájemných zkušeností, 

podpora vzájemného učení škol a pedagogů, kolegiální podpora v 

tématech současného školního vzdělávání se zaměřením na klíčové 

gramotnosti s možností zajištění metodické podpory odborného lektora 

přímo v území ORP pro spolupracující týmy škol. Četnost 4x setkání/rok 

se zapojením min. 5 škol z území, v rozsahu: 1 setkání=4- 8 hodin 

vzájemné spolupráce v území. Předpoklad setkání na projekt/16x. Zpráva 

z hospitací  a vzájemné reflexi.

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

RT MAP

07/2020-

06/2021;                 

4 setkání

30 000,00 Kč MAP II.
Aktivita probíhá 

průběžně
52602

Setkávání vytvořené 

platformy - Podpora hospitací 

a sdílení dobré praxe mezi 

pedagogy základních škol na 

podporu klíčových 

kompetencí a gramotností

(1) X X X X X X

AS 20

Burza škol 

(spolupráce Úřadu 

práce ČR, KrP 

Příbram, KoP 

Beroun s úplnými ZŠ 

ORP Beroun - trh 

práce, kariérní 

poradenství, 

představení SŠ a 

SOU žákům 8. a 

9.tříd ZŠ)

Spolupráce a podpora v oblasti kariérového poradenství, 

spolupráce s odborníky,aktivita RAP MAP I., zahrnuta pod č.16.

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, 

dotčená cílová skupina: 

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

Úřad práce 

ČR, KrP 

Příbram, 

KoP 

Beroun

školní rok 

2020/21
10 000,00 Kč Příprava, realizace nerelevantní

Počet zapojených subjektů  

12 úplných ZŠ, 800 žáků
nerelevantní X X

AS 21

Spolupráce 

berounských MŠ a 

ZŠ při využívání 

Školního 

poradenského 

pracoviště při 2. ZS 

a MŠ Beroun

Podpora inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem, podpora individuálního přístupu 

k dětem a žákům, prevence školního, neúspěchu,aktivita RAP 

MAP I., zahrnuta pod č.17.

PŘÍLEŽITOST: PS pro rovné příležitosti navrhuje tuto aktivitu 

jako vhodný způsob, pro nastavování rovných příležitostí a 

podmínek ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího 

systému v území a uvnitř škol.

PRIMÁRNĚ: Děti a žáci, 

dotčená cílová skupina: 

Pedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků, Pracovníci 

organizací působících ve 

vzdělávání.

Město 

Beroun

školní rok 

2020/21
1 080 000,00 Kč

Aktivita probíhá 

průběžně
nerelevantní zapojení MŠ a ZŠ  Beroun nerelevantní X X

2 378 700,00 Kč

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 18. 06. 2020

Beroun, 18. 6. 2020

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, předsedkyně Řídícího výboru MAP 

Pracovníci organizací působících 

ve vzdělávání, Pedagogičtí 

pracovníci škol a školských 

zařízení včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků.

RT MAP MAP II.

Předpokládané finanční zdroje na realizaci RAP II. 

17

Platforma subjektů 

neformálního 

vzdělávání

Platforma zaměřená na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání  s 

cílem vzájemného síťování a  spolupráce pracovníků v  tomto sektoru 

(např. Farní charita Beroun, Pro zdraví 21, Beroun, Sociální podnik 

Klubák, z.ú.,Vráž, Člověk v tísni, o.p.s). Jedná se o pokračování efektivní 

spolupráce těchto subjektů v území, která povede k podpoře zavádění 

inkluzivního vzdělávání, síťování aktérů ve výchově a vzdělávání v 

oblasti společného vzdělávání, spolupráce směrem k odstraňování 

nerovností v přístupu ke vzdělání a pomoc s řešením konkrétních situací, 

do kterých se může dostat rodina nebo škola. Výstupem jsou min. 4 

tematická setkání/rok, tj. 16x/projekt. V rámci této aktivity budou 

realizovány i odborné vzdělávací semináře, workshopy v daném tématu 

pro ped.pracovníky škol. Celkem je plánováno 10 akcí po 1 školicím 

dnu/projekt.

PŘÍLEŽITOST: PS pro rovné příležitosti navrhuje tuto aktivitu jako 

vhodný způsob, pro nastavování rovných příležitostí a podmínek ke 

vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a 

uvnitř škol.


