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Tento dokument byl vypracován v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů. Roční akční plán byl vytvořen na kalendářní rok
2018 pro ORP Pardubice. Roční akční plán obsahuje přehled jednotlivých projektů, které pomohou k naplňování priorit a cílů Strategického
plánu ORP Pardubice v daném časovém úseku.

Tabulky vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na všech školách a školských zařízeních v průběhu září 2017, z konzultací
a pracovních schůzek aktérů v území. Tabulky jsou řazeny dle jednotlivých priorit místního akčního plánu.
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Priorita 1: Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče

Název projektu/
Aktivity

Šablona I.
Mateřská škola
Dolany

Cíl aktivity

Podpora inkluzivního
vzdělávání – dětí
ohrožených školním
neúspěchem

Popis projektu
/aktivity

Personální šablona:
školní asistent
-Vzdělávání
pedagogických
pracovníků MŠ DVPP Matematická
pregramotnost,
Čtenářská
pregramotnost

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

94 851

MŠMT - 2017OP VVV 2018

Nositel
projektu

MŠ
Dolany

Připravenost

Indikátor

V
realizaci

Počet podpořených
osob
Počet podpůrných
personálních opatření
ve školách
Počet organizací, ve
kterých se zvýšila
kvalita a vzdělávání a
pro inkluzivnost.
Celkový počet dětí
v podpořených
organizacích
Počet pracovníků ve
vzdělávání, kteří
v praxi uplatňují nově
získané poznatky a
dovednosti
Celkový počet
účastníků
Počet dětí, žáků a
studentů Romů
v podpořených
organizacích

Území
dopadu

Dolany

Partner

-

Počet a typ
škol
zapojených

1
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Naše mateřská škola
bude v letošním roce
realizovat:
1. Školní asistent Projekt podpoří
personální podpora
osobnostně profesní
MŠ
rozvoj pedagogů
2. Vzdělávání
prostřednictvím
pedagogických
dalšího vzdělávání
Podpora škol
pracovníků MŠ –
pedagogických
formou
varianty čtenářská
pracovníků v oblasti
projektů
pregramotnost,
vzájemného setkávání
zjednodušeného
matematická
MŠMT
a sdílení zkušeností
185 396
2018
vykazování –
pregramotnost,
OP VVV
pedagogů z jiných škol
Šablony pro MŠ
inkluze
prostřednictvím
a ZŠ
3. Sdílení zkušeností
vzájemných návštěv a
pedagogů z různých
pomůže škole při
škol prostřednictvím
společném vzdělávání
vzájemných návštěv
dětí, a to posílením o
MŠ
školního asistenta
4. Prevence
v mateřské škole.
logopedických vad a
problémů
komunikačních
schopností u dětí v MŠ

Nositel
projektu

Připravenost

MŠ
Doubek
Pardubice V
–Svítkov a realizaci
Lány na
Důlku

Indikátor

Počet pracovníků
MŠ:15
Počet účastníků
Šablon:7
Počet vzdělávání: 8

Území
dopadu

Partner

ORP
-----Pardubice

Počet a typ
škol
zapojených

-------
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Název projektu/
Aktivity

Projekt
EKOŠKOLA
(Projekt
naplňuje
prioritu 5)

Cíl aktivity

Cílem projektu
EKOŠKOLA je udělat
z MŠ místo, kde děti
získají základ pro svůj
další život v duchu
udržitelného rozvoje.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Jádrem programu
Ekoškola je metodika
7 kroků, která staví na
aktivitě dětí a jejich
spolupráci s učiteli,
rodiči, vedením školy,
provozními
zaměstnanci a dalšími
členy místní
10 000
komunity.
Cílem je udělat z MŠ:
šetrnější školu
k životnímu prostředí;
posílit demokracii ve
škole a budovat
partnerský přístup
dospělých a dětí.

Rozpoč
et školy
2018
– vlastní
zdroje

Nositel
projektu

MŠ
Kytička

Připravenost

Indikátor

Realizace
od ledna
2016.
Projekt
nebude
ukončen,
po
realizaci
1. fáze (4
etap)
bude
cyklicky
opakován.
Rámcově
bude
zapracován do
ŠVP PV.

4x/rok setkání s rodiči
ve velkém EKOTÝMU
1x/14 dnů setkávání
malého EKOTÝMU
Počet dětí aktivně se
podílejících na
projektu: 130.
Počet zaměstnanců
podílejících se aktivně
na projektu: 15.

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

TEREZA,
vzdělávací
ORP
centMŠ
Pardubice rum,
z.ú.
EKOŠK
OLKY V
ČR
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Projekt podporuje
personální podporu
v naší MŠ, DVPP
v oblasti osobnostně
Podpora škol
sociálního rozvoje
formou
pedagogů, umožňuje
projektů
sdílení zkušeností
zjednodušeného pedagogů, umožňuje
vykazování –
rozšířit síť pedagogů
Šablony pro MŠ MŠ, kteří jsou
a ZŠ
logopedickými
asistenty a umožňuje
financovat odborně
zaměřená setkávání
s rodiči dětí v naší MŠ

Popis projektu
/aktivity
Naše škola realizuje:
Školní asistent personální podpora MŠ
Cílem je poskytnout
dočasnou personální
podporu školního
asistenta.
Osobnostně sociální
rozvoj předškolních
pedagogů MŠ
Cílem je podpořit
pedagogy mateřských
škol ve zvyšování kvality
jejich každodenní práce
při edukaci dětí.
Sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol
prostřednictvím
vzájemných návštěv
Cílem je podpořit
pedagogy MŠ ve
zvyšování kvality jejich
každodenní práce při
edukaci dětí, a to
prostřednictvím
vzájemné výměny
zkušeností mezi
pedagogy z různých škol.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

MŠMT
2018
OP VVV

Nositel
projektu

MŠ
Kytička

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Projekt
běží od
Počet žáků: 156
září 2016
Spolup ZŠ a MŠ
Počet pedagogů, kteří ORP
a bude
racující ORP
se přímo projektu
Pardubice
ukončen
MŠ
Pardubice
účastní: 12
31. 8.
2018

5

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000121
Prevence logopedických
vad a problémů
komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Cílem je rozšířit
prostřednictvím
absolvování
vzdělávacího programu
DVPP síť logopedických
asistentů v řadách
předškolních pedagogů v
MŠ, a tím podpořit
přirozený vývoj řeči dětí
a plošně posílit prevenci
častých logopedických
vad či poruch řeči
předškolních dětí.
Odborně zaměřená
tematická setkávání s
rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je
poskytnout rodičům
dostatečný prostor a
informace pro včasné
rozmyšlení všech faktorů
spojených s nástupem
jejich dětí na základní
školu.
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Cílem projektu je
rozvoj v oblastech,
Personální
které škola určila jako
podporasvé priority pro svůj
Mateřská škola prioritní rozvoj a
Sluníčko
budoucí směřování
Pardubice,
-Školní asistentGorkého 1521
personální podpora
CZ.02.3.68/0.0/ MŠ
0.0/16_022/004 -Odborně zaměřená
286
tematická setkávání a
spolupráce s rodiči
dětí v MŠ

Popis projektu
/aktivity
Tato aktivita poskytne
dočasnou personální
podporu- školního
asistenta MŠ.
Umožňuje vyzkoušet a
na určité období
poskytnout větší
podporu zejména
dětem.
Cílem setkávání
s rodiči je poskytnout
jim dostatečný prostor
a informace pro
včasné rozmyšlení
všech faktorů
spojených
s přechodem dítěte
MŠ do ZŠ.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

254 871
(záloha)
Celkem
na
projekt
424 786

Šablony
MŠMT
Evropsk
é
dotace

1.9.
201731.7.
2019

Nositel
projektu

Připravenost

MŠ
Sluníčko Projekt
Pardubice zahájen
, Gorkého 4.9. 2017
1521

Indikátor

1 školní asistent

Území
dopadu

MŠ
Sluníčko
Pardubice,
Gorkého
1521

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

C
SYSTE
M CZ
a.s.

1 MŠ
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Název projektu/
Aktivity

Kolegia
ředitelek MŠ

Cíl aktivity

Cílem setkávání
ředitelek MŠ je
vzájemná výměna
informací, a
zefektivnění
spolupráce na území
Pardubice.

Projekt podpoří
osobnostně profesní
rozvoj pedagogů
prostřednictvím,
Podpora škol
vzájemného setkávání
formou
a sdílení zkušeností
projektů
pedagogů a pomůže
zjednodušeného
školám při společném
vykazování –
vzdělávání dětí, a to
Šablony pro MŠ
možností
a ZŠ
personálního posílení
o
chůvu v mateřské
škole.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Setkávání probíhají
pravidelně v časovém
rozmezí jednou za dva
měsíce. Do programu
jsou zařazena aktuální
0
témata vztahující se
k řízení mateřské
školy, financování,
legislativě apod. dle
aktuálních potřeb.
Naše mateřská škola
bude v letošním roce
realizovat:
I Aktivity pro
mateřské školy:
1. Personální podpora
MŠ
2. Sdílení zkušeností
pedagogů z různých
škol prostřednictvím
vzájemných návštěv

Max
484 899
1
projekt
na celé
období

Náklady
na rok
2018
cca 248
856

Rozpoč
et
města
Pardubice

2018

MŠMT
2018
OP VVV

Nositel
projektu

MmP

MŠ
Závodu
míru

Připravenost

V
realizaci

Indikátor

Území
dopadu

Počet kolegií

Počet a typ
škol
zapojených

Pardubice

MŠ
Pardubice

MŠ
Závodu
míru

2 MŠ v
Pardubicích

Počet účastníků

Počet pedagogů
Je
10
v realizac
i od r.
Počet účastníků
2017
26 dětí tj. 1 třída

Partner
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Název projektu/
Aktivity

Projekt Mít oči k
vidění - zrakový
screening a
následná péče
(Centrum
integrované
péče pro děti
s poruchou
binokulárního
vidění).

Cíl aktivity

Cílem je včasné
odhalení zrakových
vad u dětí
předškolního věku a
zajištění následné
pomoci
prostřednictvím
doporučení následné
zdravotní péče.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Provedení zrakového
screenigu u všech dětí
ve zřizovaných
pardubických
mateřských školách.
Provádí se vždy u dětí
nových a podruhé
768 000
opakovaně u
předškolních dětí, aby
byla případná
zachycená zraková
vada řešena ještě
před nástupem do
základní školy.

Rozpočet
města
Pardubice

2018

Nositel
projektu

Připravenost

Magistrát
V
města
realizaci
Pardubic

Indikátor

Počet vyšetřených
dětí v naší MŠ 130

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ
ZŠ a MŠ
ORP
města
města
Pardubice Pardub
Pardubice
ice
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Název projektu/
Aktivity

Podpora
logopedické
péče screening, práce
s dětmi s
poruchou
komunikace a
sociální
interakce

Cíl aktivity

Cílem je včasné
odhalení
logopedických vad u
dětí předškolního
věku a zajištění
následné péče pro
jejich nápravu před
vstupem do ZŠ.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Logopedická péče je
nabízena všem
městem zřizovaným
pardubickým
mateřským školám.
Služba je prováděna
ve spolupráci s
krajskou
koordinátorkou pro
logopedickou péči v
rámci Pedagogicko400 000
psychologické
poradny
v Pardubicích. Terénní
pracovník postupně
provádí na školkách
screening řeči,
navrhuje řešení na
zlepšení a současně
metodicky vede
logopedické asistentky
v mateřských školách.

Rozpočet
města
Pardubice

2018

Nositel
projektu

MmP

Připravenost

V
realizaci

Indikátor

Metodická podpora
logopedických
preventistů v MŠ

Území
dopadu

Partner

MŠ
ORP
města
Pardubice Pardubice

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ města
Pardubice
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Naše MŠ bude
realizovat tyto
aktivity:
Personální podpora
Podpora škol
Projekt podpoří
MŠ školní asistent
formou
osobnostně profesní
Prevence
projektů
rozvoj pedagogů
logopedických vad a
MŠMT
zjednodušeného prostřednictvím DVPP,
184 069
2018
problémů
OP VVV
vykazování –
Personálně podpoří
komunikačních
Šablony pro MŠ MŠ o školního
schopností u dětí v MŠ
a ZŠ
asistenta
Specifika práce
pedagoga
s dvouletými dětmi v
MŠ
„Ten dělá to a
ten zas tohle“
aneb rozvíjíme
se s motýlkem
na zahradě MŠ
(Projekt
naplňuje
prioritu 5)

Vytvoření přírodní
učebny, multifunkční
sportoviště pro děti a
rodiče dané MŠ

85%
Státní
fond
MŠ Motýlek chce pro
životnírozvoj dětí vybudovat
ho promultifunkční zahradu i 575 000
středí,
s environmentálním
15%
zaměřením
rozpoče
t MŠ
Motýlek

Rok
2018

Nositel
projektu

MŠ Na
Třísle

MŠ
Motýlek
Pardubice

Připravenost

Projekt
v realizaci od září
2017 do
srpna
2019

Záměr
projektu
Projekt
bude
podán

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet pracovníků
1 školní asistent
Počet účastníků
78 dětí MŠ

Pardubice

NIDV
CCV

MŠ Na
Třísle

Počet vzdělávání
2

Potřeby MŠ Motýlek
zahrada MŠ pro
všestranné využití a
vyžití dětí i
k environmentálnímu
zaměření

MŠ
Motýlek
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Název projektu/
Aktivity

Program
„Maxík“
v MŠ Motýlek

Cíl aktivity

Stimulace
předškolních dětí a
dětí s OŠD

Popis projektu
/aktivity

Ucelený program pro
rodiče a děti, který
vede učitelka MŠ
Motýlek

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

13 500

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Projekt
již byl
realizován ve
školním
roce
Pro školní rok
Rozpoč
Každý
2016/20
2017/2018 – 27
et MŠ,
školní
17 a
předškolních dětí s
Zdroje
MŠ
rok od
bude
jejich zákonnými
od
Motýlek
listopa
dále
zástupci, ředitelka a 2
rodičů
Pardubice
du do
nabízen učitelky MŠ Motýlek
zapojen
května
a realizo- Počet lekcí programu
ých dětí
ván
Maxík
v dalších
minimálně 3
školních
letech

Území
dopadu

Partner

ZákonMŠ
ní
Motýlek
zástupDěti a
ci
rodičovsk
přihláš
á
ených
veřejnost
dětí

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ
Motýlek
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Personální
podpora a
Sdílení
zkušeností.
Příklady dobré
praxe - Šablony
pro MŠ Motýlek
CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_022/000
2890

Personální podpora –
školní asistent Sdílení
zkušeností zejména
v oblasti logopedické
prevence

Čtenářská
potěšení s
Motýlkem

Vytvoření „Motýlkové
knihovny“ s možností
čtenářských
odpolední, předčítání,
půjčování dětské i
odborné literatury
zákonným zástupcům
a jejich dětem
Rozvoj předčtenářské
a čtenářské
gramotnosti

Popis projektu
/aktivity

Dvoudenní setkání
učitelek a ředitelek z
MŠ Motýlek a dalších
MŠ

knihovna

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Celý
projekt
227 104
Z toho
Náklady
na rok
2018
122 044

50 000

MmP
Vlastní
zdroje

MmP
Vlastní
zdroje

2016 2018

2018 2019

Nositel
projektu

Šablony
pro MŠ
Motýlek
CZ.02.3.6
8/0.0/0.0
/16_022/
0002890

MŠ
Motýlek

Připravenost

Projekt
je v
realizaci
v rámci
Šablony
MŠ
Motýlek

záměr
projektu
v realizaci

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

počet zúčastněných
pedagogů; počet
materiálů, publikací

ORP
Pardubice
a město
MŠ
Chrudim - Zvoneč
předškoln ek, MŠ
í
Na
vzděláván valech
í v daných
MŠ

Tři MŠ

Počet dětí a jejich
zákonných zástupců,
vybavení a zázemí
knihovny

MŠ
Zákonn
Motýlek a
í
děti a
zástupc
jejich
i dětí
zákonní Dobrov
zástupci
olníci

MŠ
Motýlek
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Projekt podpoří
osobnostně profesní
rozvoj pedagogů
Podpora škol
prostřednictvím
formou
dalšího vzdělávání
projektů
pedagogických
zjednodušeného pracovníků a pomůže
vykazování –
školám při společném
Šablony pro MŠ vzdělávání dětí/žáků,
a ZŠ
a to možností
personálního posílení
o chůvu v mateřské
škole.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Záloha
poslaná
na MŠ 324 418
celkem
1. Personální podpora
za celé MŠMT
MŠ
období OP VVV
má být
2. Osobnostně sociální
celá
a profesní rozvoj
dotace pedagogů MŠ
543 200
Naše mateřská škola
bude v letošním roce
realizovat:

Od 1.
1.
2017 –
31. 12.
2018

Nositel
projektu

Připravenost

Záměr
projektu
personální
podpora
MŠ –
chůva,
vzdělávání
pedagogických
pracovníků a
MŠ
Pardubice osobnostně
,K
sociální
Polabiná rozvoj
m, 626
předškoln
ích
pedagogů.
Projekt
v realizaci od
1.1.2017
A je
v plánu
pokračova
t v dalším
roce

Indikátor

Počet tříd – 6, počet
dětí – 156
personální podpora
chůva – 1plný úvazek
osobnostně sociální
rozvoj předškolních
pedagogů - 5

Území
dopadu

ORP
Pardubice

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ
Pardubice,
K
Polabinám,
626
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Název projektu/
Aktivity

Personální
podpora – MŠ
Pohádka,
Sezemice
CZ.02.3.68/0.0/
16_022/000129
8

Cíl aktivity

Rozvoj v oblastech,
která škola určí jako
prioritu pro svůj
rozvoj a budoucí
směřování

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Chůva – personální
podpora
Vzdělávání
pedagogických
pracovníků MŠ – DVPP
v rozsahu 16 hodin _
inkluze
Specifika práce
pedagoga
s dvouletými dětmi
668 003
v MŠ
Prevence
logopedických vad a
problémů
komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená
tematická setkávání a
spolupráce s rodiči
dětí v MŠ

MŠMT

Nositel
projektu

1. 10.
MŠ
2017 –
Pohádka,
30. 6.
Sezemice
2018

Připravenost

Indikátor

2x CHŮVA
Chůva
V
realizaci

Počet rodičů

Území
dopadu

ORP
PARDUBI
CE

Partner

--------

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ

Počet pedagogů
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Projekt podpoří
osobnostně profesní
rozvoj pedagogů
Podpora škol
prostřednictvím,
formou
vzájemného setkávání
projektů
a sdílení zkušeností
zjednodušeného pedagogů a pomůže
vykazování –
školám při společném
Šablony pro MŠ vzdělávání dětí, a to
a ZŠ
možností
personálního posílení
o školní asistentku v
mateřské škole.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Naše mateřská škola
bude v letošním roce
realizovat:

Max
365 444
(projekt
na celé
I Aktivity pro mateřské
období)
školy:
MŠMT
2018
1. Personální podpora
OP VVV
Náklady
MŠ
na rok
2. Sdílení zkušeností
2018
pedagogů z různých
cca 199
škol prostřednictvím
330
vzájemných návštěv

MŠ
Pardubice
-Jesničánky,
Raisova
226

Počet pedagogů
Je
6
v realizac
i od r.
Počet účastníků
2017
52 dětí tj. 2 třídy

MŠ
Pardubice
2 MŠ v
---------Jesničánk
Pardubicích
y, Raisova
226
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Priorita 2: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání

Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Projekt podpoří
osobnostně profesní
rozvoj pedagogů
prostřednictvím
dalšího vzdělávání
pedagogických
pracovníků,
Podpora škol
vzájemného setkávání
formou
a sdílení zkušeností
projektů
pedagogů a pomůže
zjednodušeného
školám při společném
vykazování –
vzdělávání dětí/žáků,
Šablony pro MŠ
a to možností
a ZŠ
personálního posílení
o školního asistenta,
školního psychologa,
speciálního pedagoga,
sociálního
pedagoga, příp. chůvu
v mateřské škole.

Popis projektu
/aktivity

II. Aktivity pro základní
školy
1. Personální podpora
ZŠ
Školní asistent
2. Osobnostně sociální
a profesní rozvoj
pedagogů ZŠ
Vzdělávání ped.
pracovníků
Nové metody ve
výuce na ZŠ
3.Extrakurikulární
rozvojové aktivity ZŠ
Doučování žáků ZŠ
ohrožených školním
neúspěchem

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Připravenost

234 500
asistent
40 000
Vzdělávání
28 800
Doučování
3000
Nové
metody
ve
výuce

Indikátor

Počet pracovníků
MŠMT
2018
OP VVV

Záměr
ZŠ a MŠ

Počet účastníků
Realizace
Počet vzdělávání

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Může
být i
další
škola
ZŠ a MŠ
ORP
nebo
ORP
Pardubice
NNO či Pardubice
další
instituce
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Název projektu/
Aktivity
Projekt Elipsa
Montessori
centrum,
o.p.s.Pardubice
Cyklus
navazujících
přednášek na
podporu
vývojových
potřeb dětí od
narození do 6
let.
Program pro
děti a jejich
rodiče Šance
pro vaše dítě.
Podpora
čtenářské a
matematické
gramotnosti
v rámci MŠ za
použití
speciálních
pomůcek.

Cíl aktivity
Cílem je podpořit děti
v čtenářské a
matematické
gramotnosti nejen
v rámci dětí z MŠ.
Nabídnout rodičům a
veřejnosti konkrétní
manuál, jak pomoci
dětem v přípravě na
školu, včetně
prevence poruch
učení a jak využít
důležitá vývojová
období od 0-6 let.
Podpořit naše
pedagogy v dobrém
plánování a vytváření
vzdělávacích
programů pro
konkrétní děti.
Aktivity: Program pro
děti a jejich rodiče
Šance pro vaše dítě.
Podpora čtenářské a
matematické
gramotnosti v rámci

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Realizace cyklu
odpoledních
přednášek pro naše
rodiče, veřejnost i
pedagogy. Praktické
workshopy a dílny
zaměřené na podporu
dětí a jejich
vývojových potřeb.
Realizace programu
v rámci MŠ.
800 000
Nákup
specializovaných
pomůcek v rámci MŠ a
jejich využití
v programu MŠ.
Rozvoj našich
pedagogů formou
účasti
v akreditovaných
seminářích v rámci
témat našich cílů.

MmP +
vlastní
zdroje:
dary,
poplatk
y za
progra
my,
dobrov
olnická
práce

2018

Nositel
projektu

Připravenost

Elipsa
MonteZáměr
ssori
centrum,
Realizace
o.p.s.Pardubice

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet dětí
Počet účastníků
Počet vyškolených
pedagogů

ORP
Pardubice

Montessori
Monte
ZŠ Polabiny
ssori Čr
1
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Vzdělávání
MŠ za použití
pedagogů speciálních pomůcek.
diagnostika,
pozorování dětí,
plánování.
Nabídka
konzultací pro
děti se
specifickými
potřebami.
(Projekt
naplňuje
prioritu 7)
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Projekt podpoří
osobnostně profesní
Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogů
osobnostně profesní
prostřednictvím
rozvoj pedagogů,
dalšího vzdělávání
společné vzdělávání
pedagogických
Podpora rozvoje
dětí a žáků, usnadnění pracovníků, pomůže
žáků a
přechodu dětí z
škole při společném
pedagogů ZŠ
mateřské školy do
vzdělávání žáků.
Dubina Šablony
základní školy,
Pomůže v přípravě na
pro MŠ a ZŠ
podpora
vyučování žákům
extrakurikulárních
ohrožených školním
aktivit, spolupráce s
neúspěchem.
rodiči dětí a žáků.
Metoda CLIL.
Školní asistent a
psycholog.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet pracovníků:25
1 349 5
67

1. 1.
MŠMT 2017OP VVV 31.12.
2018

ZŠ
V
Pardubice
realizaci
-Dubina

Počet žáků: 584
Počet vzdělávání:
22 osob x 24hod

ZŠ
Pardubice není
-Dubina

1 ZŠ
PardubiceDubina
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Název projektu/
Aktivity

Profesní a
osobnostní
rozvoj
pedagogů

(Uvedený
projekt splňuje
prioritu 3)

Cíl aktivity

Zvýšit erudovanost
pedagogů v oblasti
inkluze a práce
s dětmi s PAS, nové
metody práce ve
výuce
Školní psycholog
Školní asistent

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Celková
částka
DVPP – oblast
dotace
psychologie a
1 366 1
pedagogiky, inkluze,
68
MŠMT
čtenářská a
(r.2018 OP VVV
matematická
– předgramotnost, cizí jazyky poklad
950 000
)

Leden
–
prosin
ce
2018

Nositel
projektu

ZŠ
Pardubice,
nábřeží
Závodu
míru
1951

Připravenost

Indikátor

Proškolení celého
pedagogického sboru
v oblasti inkluze,
proškolení 15
Projekt
pedagogů v oblasti
je
čtenářské
v realizac gramotnosti, 7
i na
pedagogů v oblasti
období
matematické
let 2017 gramotnosti, 8
- 2018
v oblasti jazykové a 5
v oblasti PAS

Území
dopadu

Partner

ORP
--------Pardubice

Počet a typ
škol
zapojených

1 ZŠ

školní psycholog
školní asistent
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Priorita 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Obědy pro děti
– Women for
women

Pomoci rodinám
v hmotné nouzi
zabezpečit obědy ve
školní jídelně pro děti

Poskytování obědů
pro děti zpravidla
z rodin samoživitelů

Podpora škol
formou
projektů
zjednodušeného
vykazování –
Šablony pro MŠ
a ZŠ

Personální posílení o
školního psychologa
pro přímou práci
s žáky a pro cílenou
spolupráci
s pedagogickým
sborem.

Pravidelná činnost
pracovníka -školního
psychologa,
s úvazkem 0,5.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

21 000

336420

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Projekt
jsme
realizovali již
Nadace 2018 – ZŠ
v předIvany a kromě PardubiVe školním roce
chozích
Pavla
letních ce,
2017/2018 takto
letech,
Tykačov prázdn Štefániko
podporujeme 4 žáky
v roce
ých
in
va 448
2018
chceme
pokračovat

MŠMT,
OPVVV

1.9.
2017 31.8.2
019

ZŠ
Opatovic
e nad
v
Labem,
realizaci
okres
Pardubice

Počet žáků
Počet pedagogů

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

ZŠ
Nadace
Ivany a
ORP
Pavla
--------Pardubice
Tykačo
vých
Rodič

CZ053
Pardubic- ---ký kraj

1
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Projekt podpoří
osobnostně profesní
Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogů
osobnostně profesní
prostřednictvím
rozvoj pedagogů,
dalšího vzdělávání
společné vzdělávání
pedagogických
Podpora rozvoje
dětí a žáků, usnadnění pracovníků, pomůže
žáků a
přechodu dětí z
škole při společném
pedagogů ZŠ
mateřské školy do
vzdělávání žáků.
Dubina Šablony
základní školy,
Pomůže v přípravě na
pro MŠ a ZŠ
podpora
vyučování žákům
extrakurikulárních
ohrožených školním
aktivit, spolupráce s
neúspěchem.
rodiči dětí a žáků.
Metoda CLIL.
Školní asistent a
psycholog.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet pracovníků:25
1 349 5
67

1. 1.
MŠMT 2017OP VVV 31.12.
2018

ZŠ
V
Pardubice
realizaci
-Dubina

Počet žáků: 584
Počet vzdělávání:
22 osob x 24hod.

ZŠ
Pardubice není
-Dubina

1 ZŠ
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Název projektu/
Aktivity

Obnovení
hudebního a
konferenčního
sálu

(Projekt
naplňuje
prioritu 4)

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Cílem je navrátit
prostory (posilovny)
původnímu účelu –
hudební sál, tak aby
co nejvíce vyhovoval
podmínkám
Rámcového
vzdělávacího
programu pro základní
vzdělávání v oblasti
rozvoje nadání a
talentu v umělecké
oblasti

Rekonstrukce
posilovny na původní
určení – hudební sál
pro cca 120 osob
s vybavením.
Obnovený hudební sál
by měl sloužit i
k přednáškám,
besedám pro žáky
školy i veřejnost.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

cca
350 000
z toho
100 000
investice.

Rozpoč
et školy
Investič 2018
ní fond
školy

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Vyklizení
ZŠ
Pedagogové školy: 37
prostor
Pardubice
Žáci: 584
Příprav-Dubina
Veřejnost dle zájmu
né práce

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

ZŠ Dubina
MO
MO
Pardub 1 ZŠ
Pardubice
ice III
III

24

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000121

Název projektu/
Aktivity

Snadnější učení
pro všechny

Cíl aktivity

Práce školního
psychologa,
doučování 6 skupin
žáků ohrožených
školním neúspěchem,
2 vyučující si
prohloubí znalost
cizího jazyka

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Dotace
z opeVe škole začne působit
račního
školní psycholog na ½
proúvazku, 6 skupin žáků Cca
gramu
bude doučováno, 2
350 000 „Výzučitelé se zdokonalí
kum,
v anglickém jazyce
vývoj a
vzdělávání“

1.9.
201731. 8.
2019

Nositel
projektu

Připravenost

ZŠ
Projekt v
Rohovlád
realizaci
ova Bělá

Indikátor

Území
dopadu

Počet podpořených osob
Počet podpůrných
personálních opatření ve
školách
Počet organizací, ve
kterých se zvýšila kvalita
a vzdělávání a
proinkluzivnoho
Celkový počet dětí
v podpořených
organizacích
Počet pracovníků ve
vzdělávání, kteří v praxi
uplatňují nově získané
Pk
poznatky a dovednosti
Celkový počet účastníků
Počet dětí, žáků a
studentů Romů
v podpořených
organizacích
Počet dětí a žáků
s potřebou podpůrných
opatření v podpořených
organizacích
Počet mimoškolních
aktivit vedoucích
k rozvoji kompetencí

Partner

-

Počet a typ
škol
zapojených

1 ZŠ
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Název projektu/
Aktivity

Školní
psychologové

Bezbariérovost

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Cílem je podpora
personálního zajištění
školních psychologů
na ZŠ – vytvoření
poradenského
pracoviště pro
potřeby prevence,
práce se třídou i
jednotlivcem,
poradenství pro
rodiče i děti i
vyučující.

Školní psycholog
nabízí učitelům,
žákům a rodičům
poradenství, provádí
diagnostické šetření,
poskytuje krizové
intervence, provádí
ankety a další
podpůrné aktivity
k zajištění pozitivní
atmosféry ve školách.

Cílem je zajištění
bezbariérovosti
celého objektu II.
stupně ZŠ

Zajištění volného
pohybu osob na
vozíku od vstupu do
budovy po vstup do
učebny pomocí
plošiny a výtahu, vč.
zajištění bezbariérové
toalety

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

3 100 0
00

4 331 2
00

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Rozpoč
et
města
2018
Lázně
Bohdan
eč

ZŠ a MŠ
V
Lázně
realizaci
Bohdaneč

IROP ITI

Projekto
vý záměr
Město
je
Počet podpořených
Lázně
připrave vzdělávacích zařízení
Bohdaneč
nk
podání

2018

Počet psychologů

Území
dopadu

ORP
Pardubice

ORP
Pardubice

Partner

-

Počet a typ
škol
zapojených

1 ZŠ

MŠ a
ZŠ
MŠ a ZŠ
Lázně Lázně
Bohda Bohdaneč
neč
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity
Komunitní klub slouží
především pro práci
s dětmi a doučování z
městské ubytovny
Češkova Pardubice.

Komunitní klub
Češkova

Centra
komunitní
podpory ve
společném
vzdělávání
(CKPSV)

Mezi hlavní činnosti
pedagogů je příprava
dětí ze sociálně
vyloučené lokality na
vstup do běžných
mateřských školek a
usnadnit dětem vstup
do ZŠ.

Podpora učitelů, kteří
vzdělávají žáky se
speciálními
vzdělávacími
potřebami v běžných
třídách běžných škol.

Popis projektu
/aktivity

Činnost tohoto klubu
je rozdělena na
dopolední program –
práce s předškoláky a
komunikaci s rodiči.
Odpolední program
slouží v první řadě k
doučování malých
školáků.

Škola se stává
neformálním
metodickým centrem
pro dvě běžné školy.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

700 000 MmP

0

2018

Nositel
projektu

Připravenost

Magistrát
města
Pardubice V
Odbor
realizaci
sociálních
věcí

Univerzit
a
Palackéh
o
v Olomou
1. 2.
ci (Ústav
MŠMT 2017 –
V
speciálně
OP VVV 31. 1.
realizaci
pedago2020
gických
studií na
Pedagogické
fakultě)

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet podpořených
dětí

Město
MŠ A
Pardubice ZŠ

1
Komunitní
klub

Počet setkání, počet
účastníků setkávání

Všech 14
krajů ČR
(včetně
Prahy)

V Pardubickém kraji
v současné
době 2
běžné školy
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Společně se
vzděláváme ZŠ

Podpora profesního
růstu pedagogických
pracovníků

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků formou
DVPP akreditovaného
v systému DVPP

Podpora
klimatu ve
školách – školní
psychologové

Cílem projektu je
podpora dětí
ve zvládání obtížných
každodenních
situacích ve školním
prostředí a současně
využívá metodiky
prevence rizikového
chování.

V rámci projektu jsou
poskytovány osobní
konzultace
pedagogům a
rodičům.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

507 313
(celkové
MŠMT
náklady
OP VVV
za celý
projekt)

Nositel
projektu

Připravenost

1. 2.
2017 –
31. 1.
2019

Základní
škola a
Praktická
škola
SVÍTÁNÍ,
o.p.s.

2018

Magistrát
V
města
realizaci
Pardubice

V
realizaci

Indikátor

Počet podpořených
pedagogických
pracovníků

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených
Základní
škola a
Praktická
škola
SVÍTÁNÍ,
o.p.s. (škola
zřízená
podle §16
odst. 9.
školského
zákona)

Pardubick
ý kraj

MmP
3 100
000

MmP

Počet psychologů
Počet žáků

Město
ZŠ
Pardubice

17 ZŠ

PPP
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Název projektu/
Aktivity

Kolegia ředitelů
ZŠ

Cíl aktivity

Cílem setkávání
ředitelů ZŠ je
vzájemná výměna
informací, a
zefektivnění
spolupráce na území
Pardubice.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Setkávání probíhají
pravidelně v časovém
rozmezí jednou za
měsíc. Do programu
jsou zařazeny aktuální
témata vztahující se
0
řízení školy,
financování,
legislativy, vzdělávání
a další témata dle
potřeby.

Rozpočet
města
Pardubice

2018

Nositel
projektu

MmP

Připravenost

V
realizaci

Indikátor

Počet kolegií

Území
dopadu

Pardubice

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

ZŠ
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Priorita 4: Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Realizace
technickopřírodovědného
a výtvarného
Podpora technickokoutku
přírodovědného
vzdělávání a dětské
kreativity
(Projekt
naplňuje
prioritu 5)

Školní divadlo

Cílem projektu je
přiblížit žákům proces
dramatické a
inscenační formy,
posílení sociálně
komunikačních
dovedností žáků,
organizace skupinové
a tvůrčí práce.

Popis projektu
/aktivity

Zřízení technickopřírodovědných a
výtvarných koutků

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

15 000,
00 Kč

Divadelní soubor
připravuje
představení, které se
hraje pro školu a
14 000
veřejnost, představení
navštěvují i děti
z okolních škol.

Nositel
projektu

Připravenost

Je
v plánu
v lednu
2018

Obec
Dolany

2018

MŠ
Dolany

Vlastní
zdroje,
V přípa
dě
úspěšno
sti grant
z rozpoč
tu
města
Lázně
Bohdan
eč

Září –
prosin
ec
2018

ZŠ a MŠ
V
Lázně
realizaci
Bohdaneč

Indikátor

Území
dopadu

Počet dětí 40, 2 třídy
MŠ

MAS
Bohdaneč
sko

Počet žáků

ORP
Pardubice

Partner

-

-

Počet a typ
škol
zapojených

1MŠ

1 MŠ
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Název projektu/
Aktivity

Noc vědců

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Celonoční akce, do
které jsou zapojeny
Inspirovat k bádání
všechny fakulty.
podněcovat zvědavost Určeno pro širokou
a kreativitu
veřejnost. Velmi
vhodné pro rodiče
s dětmi.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Univerzi
Zatím
ta
nestano Pardubi 2018
veno
ce + OP
VVV

Nositel
projektu

Připravenost

UniverKaždoroč
zita
ní akce
Pardubice

Indikátor

Území
dopadu

Není stanoveno

Pardubice
a okolí

Partner

-

Počet a typ
škol
zapojených

UPCE
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Priorita 5: Podpora rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Řemeslná
zručnost a
jazyková
Modernizovat a
vybavenost –
vybudovat chybějící
modernizace
odborné učebny
jazykové učebny
a vybudování
školní dílny

Popis projektu
/aktivity

Vybudovat a
kompletně vybavit
jazykovou učebnu a
školní dílnu

Náklady Zdroj
Kč/rok financo2018
vání
Ex post
z operačního
programu – 1.
výzva
MAS
Bohda1 200 0 nečsko
00
– IROP
–
Infrastr
uktura
základních a
středních
škol

Termín
realizace

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Projekt
11. 9.
ZŠ
je podán,
2017 –
Rohovlá- žádost
Počet žáků: 163
30. 10.
dová Bělá zaregistr
2018
ovaná.

Území
dopadu

ORP
Pardubice

Partner

-

Počet a typ
škol
zapojených

1
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Mám šikovné
ruce

Podpora
polytechnického
vzdělávání

Modernizace
školní žákovské
dílny

Zvýšení kvality a
úrovně vzdělávání
žáků při výuce
technických a
řemeslných oborů

Popis projektu
/aktivity

Vytvoření dílničky pro
děti pro práci
s různými materiály

Stavební úpravy a
doplnění vybavení
odborné učebny

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

80 000

1 560 0
00

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Vícefon
dové
financo
vání:
zřizovat
MŠ
Rozpraco
2018/2
Počet podpořených
el/MŠ
Rohovlá- vaný
019
žáků
POV Pk
dová Bělá projekt
národní
dotační
tituly

IROP ITI

2018

Projekto
vý záměr
Město
je
Lázně
připrave
Bohdaneč
nk
podání

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

Území
dopadu

MAS
Bohdaneč
sko

Partner

-

MŠ a
ZŠ
ORP
Lázně
Pardubice
Bohda
neč

Počet a typ
škol
zapojených

1

MŠ a ZŠ
Lázně
Bohdaneč
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Název projektu/
Aktivity

Modernizace
školní žákovské
kuchyňky

Cíl aktivity

Zvýšení kvality a
úrovně vzdělávání
žáků při výuce
technických a
řemeslných oborů

Popis projektu
/aktivity

Stavební úpravy a
doplnění vybavení
odborné učebny

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

660 000

IROP ITI

2018

Nositel
projektu

Připravenost

Projekto
vý záměr
Město
je
Lázně
připrave
Bohdaneč
nk
podání

Indikátor

Počet podpořených
vzdělávacích zařízení

Území
dopadu

Partner

MŠ a
ZŠ
ORP
Lázně
Pardubice
Bohda
neč

Počet a typ
škol
zapojených

MŠ a ZŠ
Lázně
Bohdaneč
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Název projektu/
Aktivity

Rekonstrukce
zelené učebny
pro výuku v
přírodě

Rekonstrukce a
vybudování
odborných
učeben

Cíl aktivity

Cílem je
zrekonstruovat
současnou zelenou
učebnu, tak aby co
nejvíce vyhovovala
podmínkám
Rámcového
vzdělávacího
programu pro základní
vzdělávání v oblasti
přírodovědných
oblastí

Cílem projektu je
zkvalitnění výuky
přírodovědných a
technických předmětů
s využitím moderních
technologií a pomůcek

Popis projektu
/aktivity

Rekonstrukce zelené
učebny -nové
vybavení venkovním
nábytkem a
pomůckami pro výuku
i relaxaci v přírodě.
Zastínění této učebny.
Zelená učebna by měl
sloužit i k aktivitám
ŠD.

Vybudování nové
učebny přírodopisu,
rekonstrukce učeben
matematiky, fyziky a
chemie, počítačových
učeben, zajištění
konektivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

cca
400 000
z toho
250 000
investic
e.

Rozpoč
et školy
Investič 2018
ní fond
školy

Nositel
projektu

Rok
2018

Indikátor

Projekto
vá
dokume
ntace
zastínění
-pergoly.
ZŠ
Pedagogové školy: 37
Zpevnění
Pardubice
Žáci: 584
plochy
-Dubina
Veřejnost dle zájmu
pod
venkovní
m nábytkem –
zámková
dlažba

MmP
190 000 IROP 000
ITI

Připravenost

MmP

Vypracov
ána
projekto
vá
dokume Učitelé a žáci ZŠ
ntace
učeben

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

ZŠ Dubina
MO
MO
Pardub 1 ZŠ
Pardubice
ice III
III

MmP
Město
Pardubice ZŠ

8 ZŠ

Rekonstrukce
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Vést děti k citlivému
vztahu k přírodě, ke
všemu živému a učit
děti žít dle
ekologických a
environmentálních
principů, vést je
k zodpovědnosti za
Celoškolský
vlastní chování.
projekt
Chápat člověka jako
k oslavám Dne
součást přírody,
Země.
poznávat, že lidská
činnost může životní
„Země je jak
prostředí chránit, ale i
míč, nedáš
poškozovat. Chápat
pozor a je pryč“ základní ekologický
cyklus, souvislosti
časové i prostorové.
Uplatňovat globální,
celistvý přístup ke
světu. Podnícení
kreativity dětí a
zapojení rodičů do
dění v MŠ

Popis projektu
/aktivity
Doplňkový projekt
ŠVP, zaměřený na
třídění odpadu a jeho
další zpracování
„recyklaci“.
Třídění odpadu v MŠ,
sběr PET uzávěrů,
drobných
elektrospotřebičů,
sběr hliníku a papíru.
Seznámení s RESUACÍ
-workshopy pro děti a
rodiče na jednotlivých
třídách.
Výuková divadelní
představení na
vybraná témata
z ekologie. Výsadba
vhodné zeleně na
zahradě MŠ
Burza oblečení, knih,
hraček a sportovních
potřeb.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

ZŠ
SEZEMI
CE Výtvarn
á soutěž

15.000

Vlastní
zdroje

2018

MŠ
Záměr
Pohádka,
projektu
Sezemice

213 předškolní děti,
31 zaměstnanci školy,
počet zúčastněných
rodičů

LESNÍ
SPRÁVA
VYSOKÉ
CHVOJN
O
ORP
(včelstv
Pardubice
o,
výsadba
)

MŠ
ZŠ

RUML –
SBĚRNÝ
DVŮR
(materiá
l na
worksh
opy)
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Tvorba, pilotní ověření
a evaluace nových
mimoškolních
výukových programů
spojených do
Inovativní
programy EVVO kompaktních bloků
zaměřených na
pro děti a
ekologický provoz
mládež
domácnosti,
environmentálně
odpovědné jednání a
praktickou ochranu
životního prostředí.

Programy EVVO
pro speciální
typy škol a
zařízení

uspokojit poptávku po
účasti na programech
EVVO v Ekocentru
PALETA ze strany
praktických a
speciálních škol

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Navrhovanou
aktivitou je tvorba,
pilotní ověření,
realizace a následná
evaluace 3 podobných
bloků programů
200 000 MŽP
EVVO, na témata
blízká domácí ekologii
pracovně nazvaných
„ekologův průvodce
životem“

dlouhodobě pořádat
programy EVVO pro
žáky ze speciálních a
praktických škol
v kvalitě, která
odpovídá specifickým
požadavkům, které
tyto skupiny vyžadují

50 000

Nositel
projektu

Připravenost

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

2018

Ekocentrum
PALETA

Projekt
podán

3 programové bloky,
každý po 4
programech

ORP
--------Pardubice

MŠ, ZŠ, SŠ

Veřejné
2018
zdroje

Ekocentrum
PALETA

záměr

Počet realizovaných
programů

ORP
--------Pardubice

NNO
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Název projektu/
Aktivity

Programy pro
zkoumání
přírody

Cíl aktivity

Probudit zájem o
zkoumání přírody

Environmentáln
í vzdělávání na Zvýšit kvalitu a
specializovaném dostupnost programů
pracovišti

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Nositel
projektu

Tvorba, pilotní ověření
a evaluace nových
1 500 0
mimoškolních
00
výukových programů
pro zkoumání přírody

IROP

2018

Ekocentrum
PALETA

vybavení 4 učeben a
venkovního
výukového areálu
v Natura parku

IROP

2018

Ekocentrum
PALETA

2 500
000

Připravenost

Záměr

Záměr

Indikátor

Území
dopadu

Počet a typ
škol
zapojených

---------NNO
-

Počet programů

Počet učeben

Partner

---------

---------- NNO
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Priorita 6: Podpora neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit pro smysluplné trávení volného času dětí s návazností na školní vzdělávání, a to i
mimo velká centra

Název projektu/
Aktivity

Rozvoj
pohybových
schopností a
dovedností dětí
se zaměřením
na tenisovou
dovednost dětí
předškolního
věku

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Projekt bude realizován
na obecních
sportovištích městského
obvodu Pardubice VI,
v prostorách budovy MŠ
v Lánech na Důlku a ve
Sportovním centru ve
Svítkově.
Projekt podpoří rozvoj Projekt je zaměřen na
pohybových
rozvoj pohybových
schopností a herních
dovedností nutných ke
činností se zaměřením správným nácvikům pro
běh, odraz, hod, kloubní
na rozvoj základních
tenisových dovedností pohyblivost, správné
dětí z Mateřské školy dýchání a držení těla,
herních dovedností,
Doubek – Svítkov a
zdravé soutěživosti,
Lány na Důlku
rychlosti, orientace
v prostoru, obratnosti,
spolupráce a
kamarádských vztahů.
Vychází z RVP PV. Vede
k rozvoji osobnosti
dítěte po stránce
psychické i fyzické.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Cca
50 000

Zdroje
vlastní,
účelová
dotace
ÚMO na
pronájem
prostor ve
Sportovním
centru ve
Svítkově,
k tomu
obec
poskytne
sportov-ní
vybave-ní,
dále
příspěvek
od rodičů
–odměna
cvičitelce,
metodičc
e

2018

Nositel
projektu

Připravenost

MŠ
Doubek
Pardubice V
– Svítkov realizaci
a Lány na
Důlku

Indikátor

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

Počet pracovníků MŠ:
15
Počet pedagogických
pracovníků účastníků:
9

Pardubice
ÚMO
– Svítkov
Pardub ------a Lány na
ice VI
Důlku

Počet účastníků dětí:
78
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Cílem projektu je
aktualizace on –line
Katalog pro
katalogu na webu
volný čas dětí a
města Pardubice a je
mládeže
administrován OŠKS
MmP.

Popis projektu
/aktivity

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Katalog aktivit je
dostupný
v elektronické podobě
a poskytuje přehled
0
nabídky
volnočasových aktivit,
které jsou rozdělené
podle zájmových
oblastí.

MmP

2018

Nositel
projektu

MmP

Připravenost

V
realizaci

Indikátor

Katalog

Území
dopadu

Partner

Počet a typ
škol
zapojených

DDM
NNO
A další
poskytovaORP
telé
----------Pardubice
neformální
ho
vzdělávání
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Priorita 7: Podpora základního uměleckého vzdělávání a dalších vzdělávacích potřeb v území

Název projektu/
Aktivity

Rekonstrukce
školního hřiště

Cíl aktivity

Cílem projektu je
vybudovat standardní
sportovní hřiště
k využití při hodinách
Tv a jako hřiště pro
veřejnost

Popis projektu
/aktivity

Hřiště bude bezpečné
pro sportovní aktivity
žáků školy a občanů
z řad veřejnosti

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

24
MmP
000 000

2018

Nositel
projektu

MmP

Připravenost

Indikátor

2x
Vyhotov
ena
projektová dokumentace Žáků ve škole
2x
rekonstrukce
sportovišť

Území
dopadu

Partner

MMP
ORP
Pardubice Školy

Počet a typ
škol
zapojených

4 ZŠ
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Název projektu/
Aktivity

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Péče o děti
s metodikou
Montessori.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

Dětská skupina

Péče o děti
v předškolním věku

250
0000

Vybudování
venkovního
hřiště

Vybudování venkovní
posilovny a hřiště pro
Zkvalitnění zázemí pro
1
zvyšování fyzické
chod školy.
000 000
kondice a pohyblivosti
žáků.

Nositel
projektu

Indikátor

12 dětí, 24 rodičů

Třebosice není

ZŠ Na
rovině

40 dětí, 12 učitelů

Třebosice není

ZŠ Na
rovině

MŠMT
2018
OP VVV

ZŠ Na
rovině

Projekt
je
realizován od
roku
2016, je
v plánu
navázat
na
pokračování pro
roky
20182020

Vlastní
zdroje/
dotace
EU

ZŠ Na
rovině

Ve fázi
plánování
projektu

2018 2019

Území
dopadu

Počet a typ
škol
zapojených

Připravenost

Partner
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Název projektu/
Aktivity
Participace
občanů na
životě města –
dětský
parlament a
studentský
parlament –
poradní orgán
Rady města
Pardubic

Cíl aktivity

Popis projektu
/aktivity

Cílem je zapojit děti a
studenty do dění
veřejného života a
zvýšit jejich aktivní
participaci v občanské
společnosti.

Dětský parlament a
studentský parlament
se schází pravidelně 1
x za měsíc. Delegáti
parlamentu se podílí
na strategických
úkolech města
Pardubice.

Náklady Zdroj Termín
Kč/rok financo- reali2018
vání
zace

30 000

MmP

2018

Nositel
projektu

MmP

Připravenost

Indikátor

V
realizaci

Schůzky zástupců a
středních škol

Území
dopadu

Partner

Město
ZŠ
Pardubice SŠ

Počet a typ
škol
zapojených

14 SŠ
16 ZŠ
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Schválil Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice jako aktuální platnou verzi k 2. 11. 2017.

V Pardubicích dne 2. 11. 2017

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová v. r.
Předsedkyně Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice
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