
 

 Stránka 1 z 8   
 

  

 

 

 

 

 

 

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 

pro území 

správního obvodu ORP Beroun 

na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 

 

verze 1.0, VI. 2020 

RAP II. 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. 

číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 

 

 

 

 

 

Příjemce/nositel projektu MAP:  Město Beroun 

Zpracoval:   Město Beroun, Realizační tým MAP 

 

 

 

 



 

 Stránka 2 z 8   
 

 

Obsah 
 

I. Úvod ............................................................................................................................... 3 

II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU ............................................................................. 3 

III.     Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Beroun a vazba aktivit RAP II. na    

        stanovené priority a cíle MAP ........................................................................................ 5 

    Vazba aktivit RAP II.  na stanovené priority a cíle MAP.................................................. 5 

IV.     Seznam aktivit škol RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 ........................................ 6 

V.  Seznam aktivit spolupráce RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 ............................. 6 

VI.     Seznam aktivit infrastruktury RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 .......................... 6 

VII.    Závěr ............................................................................................................................ 7 

Přílohy: .................................................................................................................................. 7 

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Stránka 3 z 8   
 

I. Úvod 

Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 1.7.2020 do 30.6.2021 (dále jen „RAP 

II.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020. Tato územní strategie je 

tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP 

do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 

a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro 

tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, 

stanovuje měřitelné indikátory dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho 

naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru 

pozornosti při plnění daných cílů, tj. RAP II. představuje soubor činností, které budou uskutečněny 

v časovém horizontu od 1.7.2020 do 30.6.2021 v oblasti podpory předškolního a základního 

vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun.  

Akční plán v řešeném území pracuje s těmito typy aktivit: Aktivity jednotlivých škol a školských 

zařízení, Aktivity spolupráce a Aktivity Infrastruktury.  

Roční akční plán RAP II. kontinuálně navazuje na předchozí Roční akční plán („RAP I.“), který byl 

sestaven pro období od 1.1.2019 do 30.06.2020. Evaluační vyhodnocení RAP I. proběhne v období 

09-10/2020 dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, 

jejich témat a cílů projektu MAP“, verze 1.0, VI. 2019. 

Vlastní implementační proces RAP II. je součástí realizace projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711 (dále jen „MAP 

II.“). Evaluační vyhodnocení RAP II. poté proběhne v období 09-10/2021 – viz výše uvedené platné 

postupy „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“. 

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP II. jsou Aktivity škol a školských zařízení 

(individuální), Aktivity spolupráce a školských zařízeních/Implementační aktivity MAP a Aktivity 

Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR 

MAP a související Dohody o investičních prioritách v území SO ORP Beroun (verze 7.0, 

VI.2020). 

II. Základní struktura AKČNÍHO PLÁNU 

Předmětná část 

Akčního plánu 
Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování 

Aktivity 

jednotlivých škol 

a školských 

zařízení 

(individuální) 

Samostatné aktivity/projekty, které 

školy a školská zařízení plánují 

realizovat ve vymezeném časovém 

období a mají vazbu na cíle a priority 

Strategického rámce MAP. Jedná se 

o aktivity financované ze strany 

zřizovatele, z evropských dotací 

(ESIF) a jiných grantů nebo 

prostřednictvím sponzoringu, 

součástí aktivit je zejména podpora 

formou projektů zjednodušeného 

financování, tzv. šablon OP VVV 

(Výzva č. 63, Výzva č. 80), projekty 

IPs (APIV, KIPR aj.) 

Aktualizace: 

1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové 

územní strategie (Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní území obce s 

rozšířenou působností BEROUN, verze 2.0, 

VI.2020 a následně verze dokumentu 3.0.). 

 

Zpracovány budou 2 Akční plány. 

 

Přehled 
RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet měsíců 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12 
(předložené 
znění RAP) 

RAP IV. 
(AP) 

07/2022–
12/2023 

18 
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Předmětná část 

Akčního plánu 
Popis aktivit Popis a časový interval akčního plánování 

Aktivity 

spolupráce škol 

a školských 

zařízení 

 
 
 
 
Implementační aktivity MAP. Seznam 
konkrétních opatření/aktivit škol 
vedoucí k naplnění cílů SR MAP. 
Společné akce a projekty všech 
zainteresovaných stran platformy 
MAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizace/Plánování: 

1x/12 nebo18 měsíců v rámci Ročního akčního 

plánu.  

 

Zpracovány budou 4x Roční Akční plány (2x 

jako součást Akčního plánu, 2x jako 

samostatný Roční akční plán)  

 

Přehled RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet 
měsíců 

RAP I. 
01/2019–
06/2020 

18 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12 
(předložené 
znění RAP) 

RAP III. 
07/2021–
06/2022 

12 

RAP IV. 
(AP) 

07/2022–
12/2023 

18 
 

Aktivity 

infrastruktury 

(SR MAP) 

Investiční aktivity definované 

v odpovídající verzi SR MAP, které 

řeší zvýšení kvality vzdělávání škol a 

školských zařízení v území, prioritně 

jsou na základě dohody v území 

rozpracovány projekty uvedené 

v číselné řadě 01. 

 

 

Aktualizace: 

1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové 

územní strategie (Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní území obce s 

rozšířenou působností BEROUN, verze 2.0, 

VI.2020 a následně verze dokumentu 3.0.). 

 

Zpracovány budou 2 Akční plány. 

 

Přehled 
RAP 
MAP II. 

RAP na 
období/rok 

Počet měsíců 

RAP II. (AP) 
07/2020–
06/2021 

12 

RAP IV. 
(AP) 

07/2022–
12/2023 

18 
(předložené 
znění RAP) 
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III. Priority a cíle SR MAP pro území SO ORP Beroun a vazba aktivit RAP II. na 
stanovené priority a cíle MAP 

Vazba aktivit RAP II.  na stanovené priority a cíle MAP 

AKTIVITY / OPATŘENÍ 

Aktivity spolupráce (AS) 
Období: 1.7.2020 – 30.6.2021 

Aktivity jednotlivých škol a školských 
zařízení (AŠ) 

Období: 1.7.2020 – 30.6.2021 

Aktivity infrastruktury 
Období: 1.7.2020 – 30.6.2021 

Typy aktivit: 

- Setkávání a diskuze ředitelů, 

zřizovatelů, a pedagogů a 

ostatních aktérů v území 

- Školení DVPP a semináře na 

odborná témata 

- Hostování/kolegiální podpora na 

školách 

- Spolupráce na společných 

projektech  

- Sdílení dobré praxe 

- Vzdělávací programy pro děti a 

žáky. 

 
Aktuální seznam aktivit je předmětem 
přílohy č. 2 tohoto plánu RAP II. 

 
Aktuální seznam aktivit je 
předmětem přílohy č. 1 tohoto 
plánu. 

 
 
Projektové záměry uvedené SR 
MAP, v Dohodě o investičních 
prioritách MAP, Investiční priority-
seznam projektových záměrů pro 
investiční intervence v SC 2.4 IROP 
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ 
a CLLD zpracovaný pro ORP, 
území MAP SO ORP Beroun, verze 
7. 

 
Aktuální seznam projektů 
infrastruktury pro období ročního 
akčního plánu je předmětem 
přílohy č. 3 tohoto plánu. 

 

 

Priorita 1 
Rozvoj kapacit, 
infrastruktury 

a zkvalitnění úrovně 
materiálně – technické 

vybavenosti škol a 
školských zařízení a 

subjektů pro neformální, 
mimoškolní a zájmové 

vzdělávání 
 

Priorita 2 
Podpora inkluzivního 
vzdělávání a rozvoj 
potenciálu každého 

dítěte a žáka v MŠ, ZŠ, 
neformálním 

mimoškolním a 
zájmovém vzdělávání 

 

 
 

Priorita 3 
Rozvoj gramotností a 

osvojení klíčových 
kompetencí dětí a žáků 
v MŠ, ZŠ, neformálním 

mimoškolním a 
zájmovém vzdělávání 

 
 

Priorita 4 
Zajištění 

kvalifikovaných 
pedagogů MŠ, ZŠ a 

pro neformální 
mimoškolní a 

zájmové vzdělávání, 
motivace a podpora 

profesního a 
osobnostního 

rozvoje pedagoga 
 
 

Priorita 5 
Podpora vzájemné 

spolupráce, 
zvyšování kvality a 

efektivity vzdělávání 
v MŠ, ZŠ, 

neformálním 
mimoškolním a 

zájmovém vzdělávání 
v území SO ORP 

Beroun 

Cíle Cíle Cíle Cíle Cíle 
 

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 

 
1.2. Modernizace 

materiálně – 
technického vybavení, 
vytváření estetického a 
podnětného vnitřního 
prostředí 
 

 
 
 

 
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 

 
2.2   Zajištění menšího 

počtu dětí a žáků 
ve třídách, 
možnost dělení 
tříd, individuální 
přístup 
 

2.3. Rozvoj 
Infrastruktury pro 
inkluzi a zkvalitnění 
úrovně materiálně 
technické 
vybavenosti 
školních a 
mimoškolních 
zařízení 

 
3.1. Využívat zajímavé, 

přitažlivé a efektivní 
formy a metody 
výuky a výchovy 
vedoucí k rozvoji 
gramotností a 
klíčových 
kompetencí dítěte a 
žáka 
 
 

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 

 

 
4.1 Podpora 

kariérního růstu 
pedagogů 
(kariérní řád) 
 

4.2 Zajištění 
vhodných 
programů DVPP 
v území SO ORP 
Beroun 
 

4.3 Motivace a 
podpora 
začínajících 
pedagogů – 
podpora vzniku 
odborně 
zaměřených 
platforem 
 

4.4 Podpora činnosti 
výchovných 
poradců a 
posílení role 
kariérového 
poradenství 

 

 
5.1. Kontinuální a 
efektivní spolupráce 
všech místních aktérů 
v území SO ORP 
Beroun v oblasti 
vzdělávání, 
(rozšiřování 
partnerství, síťování, 
sdílení příkladů dobré 
praxe) 
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Aktuální informace o průběhu místního akčního plánování v ORP Beroun jsou pravidelně zveřejňovány na 

webových stránkách, kde jsou k dispozici podrobné informace o aktivitách realizačního týmu MAP, činnosti 

Řídícího výboru a pracovních skupin, a také zápisy a informace z pracovních setkání, doprovodná 

fotodokumentace a všechny vytvořené verze strategických dokumentů v oblasti vzdělávání v ORP Beroun. 

Dále jsou zde uvedeny průběžné výstupy plnění Aktivit spolupráce/Implementace MAP definovaných v RAP 

I., RAP II.  

 

Webové stránky projektu MAP ORP Beroun: http://www.mapberoun.cz/  

 

IV. Seznam aktivit škol RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 

Detailní seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení RAP II. je uveden ve formě přílohy č. 

1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem seznam v této části zahrnuje 440 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém 

finančnímu objektu 38,4 mil. Kč. Primárně se jedná o projekty zjednodušeného výkaznictví, složky KLIMA, 

tzv. projekty ŠABLON, konkrétně Výzva: č. 63 OP VVV Šablony II. Do těchto projektů je zapojeno 72 % 

z celkového počtu škol a školských zařízení působící na území SO ORP Beroun. 

 

Z celkového počtu 440 aktivit je 1 aktivita (č. 440) financována z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

– konkrétně se jedná o aktivitu Mateřská škola Bublinky s.r.o., Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, (místo 

výuky: Vratičová 263/5, Zličín, 155 21 Praha 5).  

 

Pracovní skupina pro Rovné příležitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a podporuje aktivity zaměřené na 

nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity jsou v jako v RAP 

II., označeny jako PŘÍLEŽITOST, jedná se individuální aktivity škol ve formě tzv. projektů šablon – spektrum 

šablon personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva aj. a extrakurikulární 

aktivity – kluby, doučování, podpora zavádění prvků ICT.   

 

V. Seznam aktivit spolupráce RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 

Detailní seznam aktivit spolupráce RAP II. je uveden ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí 

tohoto dokumentu. 

Celkem seznam v této části zahrnuje 19 aktivit spolupráce škol a školských zařízení. Z tohoto počtu bude 

plnění 17 aktivit ze 100 % kryto rozpočtem projektu MAP II., jedná se přibližně o 1,3 mil. Kč (konkrétně 

pořadová čísla 2-19). Zbývající 2 aktivity (konkrétně pořadová čísla 20-21) jsou přesunuty z předchozích 

verzí RAP (aktivity RAP MAP I., RAP I.) Jedná se o aktivity spolupráce, jejichž důležitost dle řízených 

rozhovorů RT MAP s dotčenými aktéry v území stále přetrvává a probíhá bez nutnosti vazby na finanční 

zdroje projektu MAP II.  

 

VI. Seznam aktivit infrastruktury RAP II. pro období 1.7.2020 - 30.6.2021 

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol a školských zařízení RAP II. je uveden ve formě 

přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Celkem seznam v této části zahrnuje 49 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou 

realizovány 24 subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění Strategického rámce MAP, 

verze 7, sloupec „S vazbou na klíčové kompetence IROP“ (Investiční projekty s vazbou na investiční 

intervence v SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD) a jejich předmětné plnění spadá do 

http://www.mapberoun.cz/
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časového období RAP II. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména 

prostřednictvím modernizace základní a předškolní infrastruktury v území SO ORP Beroun. Tyto projekty 

předpokládají celkovou finanční investici v území ve výši: 509,7 mil. Kč z čehož přibližně 41 % finančních 

prostředků je předpokládáno ze zdrojů IROP a přibližně 59 % finančních prostředků je předpokládáno 

investovat z ostatních zdrojů včetně vlastních zdrojů škol/školských zařízení potažmo zřizovatelů těchto 

subjektů. 

 

Pracovní skupina pro Rovné příležitosti v souladu s Postupy MAP navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na 

nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Jednou z takových aktivit, 

označených v RAP II. jako PŘÍLEŽITOST, je aktivita spolupráce č. 17 (Činnost Platformy subjektů 

neformálního vzdělávání v území ORP) a č.21 (Spolupráce berounských MŠ a ZŠ při využívání Školního 

poradenského pracoviště při 2. ZŠ a MŠ Beroun). 

 

VII. Závěr 

Akční plán je vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem 

činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských 

zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platforem, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací 

zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).  

 

 

 

RAP II. schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 18. 06. 2020. 

 

 
 

V Berouně dne 18.06.2020 

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, předsedkyně Řídícího výboru MAP  

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č.1  Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP II. 

Příloha č.2  Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení/Implementace MAP RAP II. 

Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP II. 

Příloha č.4 Logický rámec vazeb aktivit na strategické vzdělávací cíle MAP 
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Seznam použitých zkratek 

AP Akční plán 

APIV Akční plán inkluzivního vzdělávání 

AS Aktivita spolupráce 

AŠ Aktivita školy 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

IČ Identifikační číslo organizace 

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území 

IPs Individuální projekt systémový 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ITI  Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial Investments) 

KIPR Projekt Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj 

MAP Místní akční plán 

MAP II 
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., reg.č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17.047/0009711 

MŠ  Mateřská škola 

OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

ORP Obec s rozšířenou působností 

RAP Roční akční plán 

RAP I. Roční akční plán pro období od 1.1.2019 do 30.6.2020 

RAP II. Roční akční plán pro období od 1.7.2020 do 30.6.2021 

RT MAP Realizační tým MAP 

ŘV MAP Řídíci výbor MAP 

SO Správní obvod 

SOU Střední odborné učiliště 

SR MAP Strategický rámec MAP 

ÚP ČR Úřad práce České republiky, KrP - krajská pobočka, KoP – kontaktní pracoviště  

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  

 


