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Logický rámec vazeb aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP, RAP II.

Číslo Priority Název Priority
Číslo 

cíle
Název cíle

Aktivity spolupráce, pořadová čísla 

seznamu AS - detailně příloha č. 2 RAP 

II.

Aktivity škol a školských zařízení a 

ostatních aktérů v území, pořadová čísla 

seznamu AŠ - detailně příloha č.1 RAP II.

Projekty infrastruktury, pořadová čísla 

projektů SR MAP, verze 7 - detailně příloha 

č.3 RAP II.

1.1.

Rekonstrukce, stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a 

budování nové infrastruktury škol a školských zařízení a subjektů pro 

zájmové, neformální a celoživotní učení, vnitřního i venkovního 

prostředí, včetně úprav zeleně

1.4.,5.3.,5.5,6.1.,8.3.,9.4.,12.2.,12.3.,13.2.,20.

1.,20.4.,39.1.,42.1.,42.2.,44.3.,1.1.,1.2.,1.5.,9.

3.,12.1.,12.4.,12.5.,16.2.,19.2.,25.3.,34.2.,55.1

.,65.1.

1.2.
Modernizace materiálně – technického vybavení, vytváření estetického 

a podnětného vnitřního prostředí

1.1.,1.2.,1.5.,9.3.,12.1.,12.4.,12.5.,16.2.,19.2.,

25.3.,34.2.,55.1.,65.1.

2.1.

Dostatečné finanční zajištění pro kvalitní práce s heterogenní skupinou 

dětí a žáků, podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny 

aktéry vzdělávání

2-14, 16-21.

2.2.
Zajištění menšího počtu dětí a žáků ve třídách, možnost dělení tříd, 

individuální přístup
10

2.3.
Rozvoj Infrastruktury pro inkluzi a zkvalitnění úrovně materiálně 

technické vybavenosti školních a mimoškolních zařízení
6

3.1.

Využívat zajímavé, přitažlivé a efektivní formy a metody výuky a 

výchovy vedoucí k rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dítěte a 

žáka

3,4,8-14,16-19

3.2.

Využívat mimo-výukových akcí a aktivit v rámci školy i mezi školami, 

rozvíjet spolupráci se subjekty mimoškolního a zájmového vzdělávání a 

dalšími odborníky

3,5,8-12,16-19,21

4.1. Podpora kariérního růstu pedagogů (kariérní řád) 13,14

4.2. Zajištění vhodných programů DVPP v území SO ORP Beroun 13,14,17-19

4.3.
Motivace a podpora začínajících pedagogů – podpora vzniku odborně 

zaměřených platforem
3,13,14, 17-19

4.4.
Podpora činnosti výchovných poradců a posílení role kariérového 

poradenství
9,17,20

5

Podpora vzájemné spolupráce, zvyšování kvality a 

efektivity vzdělávání v MŠ, ZŠ, neformálním mimoškolním 

a zájmovém vzdělávání v území SO ORP Beroun

5.1.

Kontinuální a efektivní spolupráce všech místních aktérů v území SO 

ORP Beroun v oblasti vzdělávání, (rozšiřování partnerství, síťování, 

sdílení příkladů dobré praxe)

2-14, 16-21

1.4.,5.3.,5.5,6.1.,8.3.,9.4.,12.2.,12.3.,13.2.,20.

1.,20.4.,39.1.,42.1.,42.2.,44.3.,1.1.,1.2.,1.5.,9.

3.,12.1.,12.4.,12.5.,16.2.,19.2.,25.3.,34.2.,55.1

.,65.1.

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

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, předsedkyně Řídícího výboru MAP  …...............................................

Příloha č. 4  ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území  správního obvodu ORP Beroun, verze 1.0, VI. 2020 na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

1

Rozvoj kapacit, infrastruktury

a zkvalitnění úrovně materiálně – technické vybavenosti 

škol a školských zařízení a subjektů pro neformální, 

mimoškolní a zájmové vzdělávání

2

Podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoj potenciálu 

každého dítěte a žáka v MŠ, ZŠ, neformálním 

mimoškolním a zájmovém vzdělávání

3

Rozvoj gramotností a osvojení klíčových kompetencí dětí 

a žáků v MŠ, ZŠ, neformálním mimoškolním a zájmovém 

vzdělávání

Aktivity škol pořadí č.1 až 440 pokrývají 

celé spektrum cílů priority 2, priority 3, 

priority 4 a priority 5.

4

Zajištění kvalifikovaných pedagogů MŠ, ZŠ a pro 

neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání, motivace a 

podpora profesního a osobnostního rozvoje pedagoga


