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Roční akční plán vzdělávání 2021 
 

Cíl Zvýšení počtu efektivních aktivit spolupráce mezi učiteli ZŠ a MŠ a 

rodiči dětí a žáků 

Aktivita A2. 1. 1 Spolupráce rodiny a školy 

Aktivity 

projektu 

Vzdělávací akce a workshopy pro pedagogické pracovníky a pro 

rodiče, spolupráce škol a rodiny s dalšími organizacemi 

Popis aktivity • Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky:  

• Trénink modelových situací – komunikace a spolupráce školy 

s rodiči (22. 11. 2021, Mgr. Tačík) 

• Komunikace pro učitele (29. 4. 2021 a 14.10.2021, PhDr. David 

Čáp, Ph.D.), 

 
 

• Vzdělávací akce pro rodiče: 

• Komunikace rodičů a školy (29. 4. 2021, PhDr. David Čáp, Ph.D.), 

 

Finanční 

náklady 

18 000 Kč – Vzdělávací akce s PhDr. Davidem Čápem (2x Komunikace 

pro učitele + Komunikace rodičů a školy), 

DPP – Mgr. Michal Tačík (Trénink modelových situací – komunikace a 

spolupráce školy s rodiči) 

Poznámky Vzdělávací akce s PhDr. Davidem Čápem, Ph.D. jsou cyklicky opakující se 

akce – cena semináře je vždy za 2 pořádané akce, na podzim pak je to 

jen 1 akce (pro učitele).  

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit škol 

Aktivita A2. 2. 1 Komunikační platforma pro školy a školky 

Aktivity 

projektu 

Rozesílka e-mailů, pracovní skupiny, vzdělávací akce, webová 

platforma 

Popis aktivity • Spolupráce s místními médii (prezentace implementačních aktivit 

a výstupů MAP) minimálně 4x rok, 

• zasílání pravidelného newsletteru členům MAS Broumovsko, z. s. 

1x/měsíc, 

• aktualizace a zveřejňování zajímavých odkazů ze světa 

vzdělávání na sociálních sítích projektu cca1x/týdně,  

• zavedení a ověření vhodných pravidelných i jednorázových 

komunikačních kanálů mezi pedagogickými pracovníky a rodiči a 

veřejností, 

• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách a postupech v rámci povinných pracovních skupin 

(pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní 

skupina pro rovné příležitosti a pracovní skupina pro 

financování), 

• setkávání pracovních skupin 4x/rok,  
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• podpora odborníka na danou problematiku v pracovních 

skupinách min. 2x/rok,  

• neformální setkání členů pracovních skupin s dalšími aktéry ve 

vzdělávání. 

Finanční 

náklady 

Odborné a lektorské zajištění pracovních skupin: 

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. – pracovní skupina pro matematickou 

gramotnost – fakturace 4 200 Kč,  

Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – pracovní skupina pro čtenářskou 

gramotnost – DPP,  

Mgr. Michal Tačík – pracovní skupina pro rovné příležitosti – fakturace 

5 000 Kč, následně od října 2021 DPP 

DPP – Mgr. Květoslava Golová, 

DPP – Mgr. Helena Sekelská, 

DPP – Mgr. Šárka Vacková, 

DPP – Martina Kubisová.  

  Poznámky Facebooková stránka projektu MAP II, prezentace aktivit v rámci 

projektu v místních médiích a rozhlase, webové stránky 

www.mas.broumovsko.cz. Prezentace aktivit projektu je také v místních 

zpravodajích v Broumově, Teplicích nad Metují a Meziměstí.  

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit škol 

Aktivita A2. 2. 2 Mentoring, koučink, supervize na Broumovsku 

Aktivity 

projektu 

Koučink pro vedoucí pracovníky škol, mentoring pro nové a 

začínající pedagogické pracovníky, navazující setkání podpořená 

koučem, mentorem 

Popis aktivity • individuální mentorská podpora novým a začínajícím 

pedagogům cca 1x za měsíc (dle individuální domluvy mentora 

s pedagogickým pracovníkem), 

• závěrečný reflektivní workshop k aktivitě mentoringu nových a 

začínajících pracovníků škol (9. 12. 2021) 

Finanční 

náklady 

6 200 Kč – závěrečný workshop mentoring, 

81 497 Kč – podpora mentora závazně přihlášeným pedagogickým 

pracovníkům (7 učitelů z MŠ a ZŠ). 

Poznámky Mentoring – JOB – spolek pro inovace (Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, 

Mgr. Kateřina Mikšovská). 

Mentoring byl naplánován na školní rok 2019/2020 s tím, že v červnu 

2020 proběhne závěrečný reflektivní workshop, nastala změna kvůli 

nouzovému stavu, v prosinci 2020 proběhl reflektivní workshop a 

aktivita byla prodloužena do konce projektu – rok 2021.  
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Cíl Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství 

Aktivita A2. 3. 1 Kompetence pro trh práce 

Aktivity 

projektu 

Představení zaměstnavatelů v regionu – den otevřených dveří 

v místních firmách  

Popis aktivity • Den otevřených dveří ve firmách – pojato natočením videí 

z firem s představením povolání, 1 firma = 1 video (z důvodu 

nouzového stavu) (duben - prosinec 2021),  

• rozšíření seznamu zapojených firem, 

• tvorba webu k této aktivitě – umístění natočených videí. 

Finanční 

náklady 

120 109 Kč – zajištění aktivity (natočení videí, tvorba webu apod.) 

DPP – Jan Bartoň, 

DPP – Veronika Bartoňová, 

DPP – Mgr. Veronika Křišťálová, Ph.D., 

DPP – Mgr. Daniela Košťálová, 

DPP – Pavel Novák. 

Poznámky V současné chvíli jsou zapojeni: 

Diakonie Broumov 

Hobra – Školník s.r.o. 

Farma Wenet 

Ekofarma Bošina 

Lesní společnost Broumov Holding a.s. 

Damipa Baby s.r.o. 

Proma Reha, s.r.o. 

Granit Lipnice 

Kovářství Klír 

Truhlářství Miro 

Kytice z vesnice 

 

 

Cíl Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků v oblasti vzdělávání 

Aktivita A3. 2. 1 Vzdělávací aktivity pořádané v rámci MAP 

Aktivity 

projektu 

Organizace vzdělávacích akcí, workshopů pořádaných MAS 

Broumovsko+, z. s. dle aktuálních potřeb území 

Popis aktivity • Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky:  

• Kurzy na téma zdravých pohybových návyků malých dětí – 

Prevence vadného držení těla (22. 2. 2021), Příprava předškoláka 

a prevence vzniku ploché nohy (2. 3. 2021), společné setkání 

k oběma kurzům (9. 3. 2021 a 16. 4. 2021), 

• Výuka geometrie pomocí modelíny a Magformers (2. 3. 2021, 

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

• Tvoření ze dřeva v MŠ II (4. 3. 2021) 

• Tvoření ze dřeva v ZŠ (11. 3. 2021) 

  

• Vzdělávací akce pro děti a žáky: 
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• Opakující se workshopy ve spolupráci se Vzdělávacím a 

kulturním centrem Broumov o.p.s. a organizací Post Bellum z. ú. 

na různá témata „Jak zní svět“, „Tak tohle neprojde“, „Lidská 

práva – chraňme je!“ – několik termínů od března do května 

2021 

• Den gramotnost pro předškoláky v Teplicích nad Metují III a IV 

(25. 5. 2021 a 22. 6. 2021), 

• Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují V a VI 

(5. a 6. 10. 2021) 

• Semináře „Reklama – realita nebo klam?“ (7. a 8. 10. 2021, 3. 12. 

2021, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.)  

 

• Vzdělávací akce pro rodiče: 

• Kurz na téma Prevence vzniku nezdravých pohybových návyků 

malých dětí – Mgr. Petra Nyklová, DiS. (8. 6. 2021) 

 

Finanční 

náklady 

13 500 Kč - Prevence vadného držení těla (22. 2. 2021, Mgr. Petra 

Nyklová, DiS.), 

16 200 Kč - Příprava předškoláka a prevence vzniku ploché nohy (2. 3. 

2021, Mgr. Petra Nyklová, DiS.), 

2 500 Kč – Výuka geometrie pomocí modelíny a Magformers (2. 3. 2021, 

RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.), 

11 870 Kč - Tvoření ze dřeva v MŠ II (4. 3. 2021, Mgr. Jan Helis – lektor + 

materiál), 

51 989 Kč - Tvoření ze dřeva v ZŠ (11. 3. 2021, Mgr. Jan Helis – lektor + 

materiál), 

13 467,30 Kč - Opakující se workshopy ve spolupráci se Vzdělávacím a 

kulturním centrem Broumov o.p.s. a organizací Post Bellum z. ú. 

16 248 Kč – Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují III 

a IV (květen a červen 2021, fakturace Mgr. Petra Dočkalová, ostatní 

lektoři DPP (viz níže), 

16 798 Kč – Den gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují V 

(říjen 2021, fakturace Mgr. Petra Dočkalová, ostatní lektoři DPP (viz 

níže), 

15 600 Kč – Semináře „Reklama – realita nebo klam?“ (4x říjen 2021 a 2x 

prosinec 2021, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.) 

7 500 Kč - Prevence vzniku nezdravých pohybových návyků malých dětí 

(8. 6. 2021, Mgr. Petra Nyklová, DiS. 

DPP – lektoři Dne gramotnosti pro předškoláky v Teplicích nad Metují 

(Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Radim Války, Mgr. Petra Dočkalová, Věra 

Proková, Martin Slavík, Hana Hrubá), 

Poznámky Další z cyklicky se opakujících akcí je Den gramotnosti pro předškoláky 

v Teplicích nad Metují.   

 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 
telefon: 491 521 281 
e-mail: mas@broumovsko.cz 
web: mas.broumovsko.cz 

 
 

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání  

Aktivita A5. 1. 1 Pracovní listy podporující spolupráci formálního a 

neformálního vzdělávání  

Aktivity 

projektu 

Tvorba pracovních listů pro Farmu Wenet, pracovní listy do hodin 

hudební výchovy 

Popis aktivity • Zapojení hudebníka do hodin hudební výchovy: muzikoterapie, 

rytmus, písničky z broumovského dolíku, cikánská hudba, 

hlasová výchova hravě, pohádka Boudo, budko, předcházíme 

poruchám učení s písničkami a hudebními hrami – z důvodu 

epidemiologické situace nebylo možné v aktivitě pokračovat 

• Čtenářská lekce/pracovní list pro práci s loutkovým divadlem  

Finanční 

náklady 

DPP – Mgr. Monika Slavíková 

DPP – Karolína Černohousová 

Poznámky V reakci na nouzový stav bylo natočeno loutkové divadlo na video na 

náměty pohádky z knihy „Pohádky z broumovského dolíku“. 

 

 

Cíl 
Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání 

Aktivita A5. 1. 2 Zlepšení spolupráce neformálního a zájmového vzdělávání  

Aktivity 

projektu 

Mapování a síťování neformálního a zájmového vzdělávání   

Popis aktivity • „Den volného času aneb jak se bavit po škole“ – akce zaměřena 

na prezentaci subjektů neformálního a zájmového vzdělávání – 

určena pro děti a žáky 

Finanční 

náklady 

58 025 Kč – organizační zajištění Dne volného času aneb jak se bavit po 

škole 

DPP – orchestr MiniPSO (doprovodný program akce) 

DPP – Vladislava Hajnová 

DPP – Tomáš Valášek 

DPP – Martina Zimmermanová 

Poznámky  

 

 

Cíl Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového 

vzdělávání a formálního vzdělávání 

Aktivita A5. 1. 3 Rozvoj čtenářství – spolupráce knihoven, muzea a škol  

Aktivity 

projektu 

Vytvoření pracovních listů a lekcí pro knihovny a muzeum, zapojení 

knihovníků do společných vzdělávacích akcí s učiteli, rodiči, dětmi a 

žáky, workshopy v knihovnách   

Popis aktivity • Vzdělávací akce pro žáky a děti 
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• Soutěž Čtenářské bingo – výstup z pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost, realizace losování soutěže v Městské 

knihovně v Broumově a Meziměstí, předání výhry, 

• Projekt Příběhy našich sousedů – spolupráce s Post Bellum z.ú. a 

koordinace ze strany Vzdělávacího a kulturního centra Broumov 

o.p.s. (leden 2021 – září 2021), závěrečná prezentace. 
 

• Spolupráce s autorkou knihy „Pohádky z broumovského dolíku“ 

Evou Kroupovou a divadla Brum na přetvoření jedné z pohádek 

do podoby loutkového představení, natočeno na video a 

vytvořena čtenářská lekce (pracovní list). V rámci stejné 

spolupráce přetvořena ještě jedna pohádka, ale do podoby 

maňáskového divadla.  

 

• Spolupráce s Evou Kroupovou při příležitosti tvorby dětského 

alba a otevření pohádkového parku s hravými kmeny, tvorba 

soutěžní karty pro děti k možné výhře zpěvníku.  

Finanční 

náklady 

12 000 Kč – soutěž Čtenářské bingo – hlavní cena pro 2 třídy v rámci 

aktivity, 

23 347 Kč – zajištění aktivity Hravé kmeny 

DPP – Eva Kroupová, 

DPP – divadelníci (Hana Buchtová, Eva Hejnišová, Renata Kolářová, Josef 

Palhoun), 

DPP – Jan Slavík, 

DPP – Mgr. Jindřiška Vašáková, Mgr. Kateřina Šrůtková - učitelé zapojeni 

do projektu Příběhy našich sousedů. 

Poznámky  

 

 

 

       

Datum a podpis:  
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