
 
Zápis z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: ZUŠ Nový Bor 

Datum a Čas: 30.5.2022, 16.00 – 18.00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Program jednání: 
 

1) Informace k plánovacímu období do r. 2027  
2) Strategický rámec MAP Českolipsko a Novoborsko III 
3) Roční akční plán 
4) Informace k aktivitě Vrstevnické vzdělávání 
5) Informace k přehlídce Ilustrace oblíbené knihy 
6) Různé 

 
Ad 1)  
 
RT projektu podal základní informace k přípravě nového plánovacího období a možným dotačním 
titulům z IROP a OP JAK: 
IROP, Specifický cíl 4.1  
Vzdělávací infrastruktura 
 
Mateřské školy 
 

➢ Navyšování kapacit MŠ na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou 
 
 Příklad: Přístavba mateřské školky, novostavba mateřské školy 
 

➢ Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků 
 
 Příklad: Rekonstrukce mateřské školky takovým způsobem, aby nemusela 
        fungovat na základě výjimky krajské hygienické stanice 
 
Navyšování kapacit MŠ na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou  
  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/vzdelavani  
 

• Soulad s MAP (musí být platný k datu předložení žádosti o podporu; CZV projektu v 
předložené žádosti nesmí přesáhnout CZV projektu uvedené v příslušném sloupci v MAP; 
projekt uvedený v MAP nesmí být opakovaně využit pro jiný projekt v IROP) 

 
Základní školy 
 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/vzdelavani


 
➢ Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi 
     

➢ Budování vnitřní konektivity škol 
 

➢ Budování zázemí pro školní družiny a školní kluby 
 
Doprovodná část projektu (dle návrhu PD 30 % CZV nebo přímých nákladů) 

• vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi 

• zázemí pro školní poradenská pracoviště (ŠPP) a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);  

• zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve 
školách (např. kabinety) 

 
✓ Mezi oblasti podpory ve vazbě na „polytechnické vzdělávání“ bude spadat i podpora 

Výtvarné výchovy 
✓ Formální i neformální vzdělávání pro ZŠ v rámci jedné výzvy 
✓ Nebudou podporovány nové kmenové třídy ani stávající kmenové třídy, nicméně v CLLD 

projektech je možná rekonstrukce učeben neúplných škol 
✓ Soulad s MAP 

 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 

➢ Vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, 
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi v zařízeních 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
 

➢ Typy podporovaných zařízení: střediska volného času (tj. domy dětí a mládeže nebo stanice 
zájmových činností, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy); 
základní umělecké školy 
 

 Příklad: Technické dílny domu dětí a mládeže 
 

➢ Soulad s MAP nebo KAP (musí být platný k datu předložení žádosti o podporu; CZV 
projektu v předložené žádosti nesmí přesáhnout CZV projektu uvedené v příslušném 
sloupci v MAP/KAP; projekt uvedený v MAP/KAP nesmí být opakovaně využit pro jiný 
projekt v IROP) 

 
 
MŠMT – šablony 
 
Podpora aktivit naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních 
témat Strategie 2030+ (a v návaznosti na šablony OP VVV): 

• Personální podpora MŠ a ZŠ (včetně ověření modelu institucionalizace pozic školního 
psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ), 

• vzdělávání a spolupráce pracovníků ve vzdělávání, 

• inovativní formy vzdělávání a výuky dětí a žáků, 

• podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, 



 
• spolupráce s rodiči a veřejností. 

 
 
ŠKOLY (MŠ, ZŠ): 300 000 Kč / subjekt + (počet dětí/žáků x 3 000 Kč) 
 
ŠD, ŠK, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč / subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání x 2 
500 Kč) 
 
Pozn.: částka pro subjekt  ŠD/ŠK se započítává pouze, pokud je ŠD/ŠK zřízena bez MŠ/ZŠ 
 
Samostatně je ve výzvě poskytnuta alokace na ověření modelu institucionalizace podpůrných pozic 
školní psycholog a školní speciální pedagog pro pedagogicko-psychologické poradny a ZŠ se 180 a 
více žáky 
 
AKTIVITY: 
Personální podpora; 
Školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, 
dvojjazyčný asistent 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (kurzy/stáže, spolupráce); 
Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání 
-Podpora dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem; 
Spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností 
 
CÍLOVÁ SKUPINA: 
děti v MŠ; 
žáci ZŠ; 
děti v přípravných třídách ZŠ; 
děti v přípravném stupni ZŠ speciálních; 
účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti); 
žáci ZUŠ; 
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, školních družin, školních klubů  
a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků; 
rodiče dětí a žáků; 
veřejnost. 
 
Oprávnění žadatelé: 
MŠ, ZŠ a ZUŠ, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními 
složkami státu, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno 
dítě/žáka/účastníka;  
MŠ, ZŠ, ZUŠ, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované MŠMT dle § 8 odst. 2 
školského zákona, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno 
dítě/žáka/účastníka; 
právnická osoba vykonávající činnost poradny (PPP) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Partnerství v projektech:  
partnerství není v rámci výzvy povoleno. 
ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ – PŘÍPUSTNÉ MÍSTO REALIZACE: 
Přípustným místem realizace je území České republiky, aktivity projektu  
s výjimkou personálních šablon mohou být realizovány i mimo území České republiky. 



 
 
 
Ad 2)  
SR MAP Českolipsko a Novoborsko III zveřejněn na webu územní dimenze, aktualizace bude cca za 
rok, soulad investičního záměru zde uvedeného s žádostí do IROP! 
 
Ad 3)  
V RAPu na rok 2022 a na rok 2023 zahrnuty aktivity, získané od škol a zástupců PS. Aktivity sestaveny 
dle priorit, cílů a opatření SR MAP III.  
 
Ad 4)  
Vrstevnické vzdělávání – pí Holubová 
V současné době máme k dispozici náhled webu, komunikace se zpracovatelem webu probíhá. 
V květnu proběhl seminář s lektory vrstevnického vzdělávání i bezplatné pilotní aktivity.  
 
Ad 5) 
 Ilustrace oblíbené knihy – první ilustrace již byly zaslány (od tří škol), připraveny ve složkách ke 
zveřejnění, zveřejnění proběhne po 6.6.2022 dle propozic.  
Celková účast velmi vysoká: 

1. kategorie – 14 škol 
2. kategorie – 10 škol 
3. kategorie – 7 škol 

Opět se jedná o dobrovolnickou aktivitu, kterou připravila PS pro ČG navíc, aby podpořila povědomí 
veřejnosti o projektu MAP III. Připravená výstava prací bude součástí konference pro veřejnost, jejímž 
cílem bude informovat o projektu MAP III celé území obou zapojených ORP.  
 
Ad 6)  
Různé: 
Termín dalšího jednání PS bude stanoven po domluvě pomocí e-mailů, jednání proběhne na podzim 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Váradiová 


