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1 ÚVOD 

1.1 INFORMACE O PROJEKTU 
Tabulka 1 - Přehled informací o projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 

Název projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II 

Registrační ́číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 

Realizátor projektu MAS České středohoří z.s. 

Partner projektu Město Litoměřice 

Datum zahájení realizace projektu 1.6.2018 

Datum ukončení realizace projektu 31.5.2022 

Území dopadu SO ORP Litoměřice 

Číslo a název programu 02 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo a název prioritní osy 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání 

Číslo a název investiční priority 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům 
předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a 
rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které 
umožňuje zpětné́ začlenění do procesu vzdělávání a odborné́ 
přípravy 

Číslo a název specifického cíle 02.3.68.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality 
ve vzdělávání 

Řídící orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Realizátorem projektu MAP ORP LITOMĚŘICE je Místní akční skupina České středohoří, z.s. (dále jen MAS ČS) 

se sídlem v Ploskovicích, která má znalosti daného území a zkušenosti se zpracováním strategických 

dokumentů. Do projektu byl zapojen partner s finančním příspěvkem – Město Litoměřice vzhledem k jeho 

zkušenosti se vzdělávací politikou. Jak vyplývá z názvu projektu a z požadavků výzvy, probíhá realizace 

projektu na území SO ORP Litoměřice. Na tomto území působí celkem 27 zřizovatelů škol a 43 škol dle RED 

IZO (ZŠ, MŠ). Do projektu byli zapojeni všichni zřizovatelé škol a všechny školy. V průběhu realizace projektu 

jedna škola z projektu vystoupila, tudíž aktuálně je zapojeno celkem 26 zřizovatelů a 42 škol dle RED IZO. 



Projekt MAP ORP Litoměřice II, Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 Aktualizace MAP 2020 
 

 

5 

Byly taktéž osloveny další instituce zabývající se vzděláváním dětí a žáků (NNO, DDM, aj.), aby se do projektu 

zapojily. 

1.2 CO JE MAP 
MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a 

neformálního vzdělávání.�Realizace MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích 

napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV.  

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  

Výstupem projektu MAP II je aktualizovaný dokument MAP, jehož součástí je dohoda o prioritách vzdělávací 

politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují 

konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.  
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2 SHRNUTÍ 

V analytické čísti dokumentu MAP došlo o doplnění dat o další školní roky. Žádné mimořádné výkyvy 

v ukazatelích nenastali. Situace na území, co se týče počtu škol, zůstává víceméně stejná. Došlo 

k přestěhování Svobodné školy o.p.s. z Terezína do Třebušína. Odloučené pracoviště Mateřské školy 

Ploskovice se stalo samostatným, tedy vznikla z pohledu ředitelství mateřská škola nová, a to Mateřská škola 

Pod Kalichem. Na území začala vznikat nová křesťanská základní škola, která vznikla rozšířením Křesťanské 

mateřské školy Klubíčko o základní školu s názvem Křesťanská základní a mateřská škola Litoměřice. 

Vzhledem k faktu, že zahajují svou činnost až ve školním roce 2020/2021 promítne se situace v území až 

v následující aktualizaci dokumentu MAP. 

Potřeby škol zůstávají v podstatě neměnné oproti dokumentu MAP I. Stále je na území potřeba investovat 

do infrastruktury škol, do podpory jednotlivých (pre)gramotností a jiných kompetencí dětí a žáků. Dalším 

tématem území je spolupráce aktérů vzdělávání, spolupráce s rodiči a jejich dětmi, budování přátelského 

klima mezi školskými zařízeními a rodiči. 

V cílových skupinách, na které se MAP zaměřuje máme změnu. Byly vyjmuty děti do 3 let věku, neboť 

chystaná legislativa zaměřená na tyto děti nevyšla v platnost, tudíž je již tato cílová skupina momentálně 

nerelevantní. Naopak se nově zaměřujeme na nadané žáky. S touto změnou souvisí i úprava Strategického 

rámce – jeho Prioritních oblastí, zejména cílů. Viz Strategická část. 

Aktivity v Akčním plánu byly sestaveny na základě předchozích aktivit, které se již realizovali a měly úspěch. 

V těch aktivitách se bude nadále pokračovat. V Akčním plánu jsou taktéž zařazeny aktivity tematicky nové, 

jako jsou například soutěže, video tipy, více se také aktivity zaměřují na osvětu ve vybraných tématech. 

Realizaci aktivit v Akčním plánu – Aktivity spolupráce bude naplňovat Realizační tým projektu MAP (MAS 

České středohoří z.s.), Aktivity škol si realizují jednotlivé školy, jedná se o tzv. Šablony a Aktivity infrastruktury 

si taktéž realizují školy samy s pomocí zřizovatele, či dotačních titulů. Viz Akční plán a příloha investičních 

projektů Strategického rámce. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 OBECNÁ ČÁST ANALÝZY 
3.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Do území SO ORP Litoměřice spadá celkem 40 obcí. Do území těchto 40 obcí patří 143 místních částí, z nichž 

největší počet spravují Litoměřice, Liběšice, Úštěk a Křešice. Celkem 6 obcí má status města, 2 obce status 

městys. SO ORP Litoměřice sousedí se správními obvody Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem a 

Děčín. Východní hranici správního obvodu tvoří Liberecký a Středočeský kraj se sousedícími ORP Česká Lípa 

a Mělník. Svými více než 470 km2 je čtvrtým největším správním obvodem v kraji a zaujímá 8,8 % rozlohy 

Ústeckého kraje. 

K 31. 12. 2018 činil počet obyvatel správního obvodu ORP Litoměřice 59.118 osob (cca 7 % populace 

Ústeckého kraje). Nejsilnější populační ročník byl v roce 2008 (707 narozených), narozené děti jsou tedy 

aktuálně na konci 1.stupně základní školy. S dalšími lety počet narozených mírně klesá nebo stoupá. Další 

vyšší hodnoty narozených jsou v letech 2011 (687 narozených), 2015 (650).  

Zdroj: ČSÚ 

SO ORP Litoměřice je území se sociálně vyloučenou lokalitou. Sociální situace je v okrajových částech území 

problematická. Oficiální sociálně vyloučenou lokalitou je město Štětí. 

3.1.2 ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ A DOKUMENTŮ V ÚZEMÍ MAJÍCÍ SOUVISLOST 

S OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V následujících tabulkách je uveden seznam strategických záměrů a dokumentů relevantní či s dopadem pro 

oblast vzdělávání včetně odkazu na online umístění. Jedná se o dokumenty na národní, krajské, regionální a 

místní úrovni. Cíle jednotlivých strategických záměrů napříč úrovněmi jsou koncipované vzhledem k jejich 

možnostem naplnění, z hlediska jejich působnosti. V některých relevantních tématech se potkávají.  

Realizátoři strategií na regionální a místní úrovni si vzájemně nekonkurují ve společných tématech. 

Realizátoři jednotlivých strategií jsou seznámeni s MAP a vzájemně si vyměňujeme informace. Na území tedy 

nevzniká konkurenční prostředí. 
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Tabulka 2 - Strategie na nadnárodní úrovni s vybranými cíli relevantní pro MAP 

Název Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Vazba na 
cíle MAP II 

Cíle 
 
 
 
 

- otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení 
prostřednictvím digitálních technologií, 
- zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními 
technologiemi, 
- rozvíjet informatické myšlení žáků. 

1.3 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
4.1 

Odkaz http://www.vzdelavani2020.cz/  
Název Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2015-2020 
 

Cíle A: Předškolní vzdělávání: 
- A2: kapacity škol – dostupnost míst pro všechny děti 
- A3: spolupráce mezi rodinou a školním prostředím 
- A4: zvýšení účasti dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením 
- A5: zahájení diskuze na téma vzdělání a vzdělávání učitelů MŠ 
- A6: s využitím nástrojů a metod pedagogického výzkumu 

vyhodnotit praktické zkušenosti s kurikulární reformou v oblasti 
předškolního, základního a středního vzdělávání 

- A7: systémové řešení v oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let; 
alternativní formy péče o děti 

B: Základní vzdělávání: 
- B1: posilovat kapacity škol dle demografického vývoje, 
- B2: podpora diagnostiky potíží předškolních dětí-eliminovat 

odklady školní docházky, provázat se systémem přípravných 
tříd, 

- B3: revize mechanismů podporujících vnější diferenciaci 
vzdělávacích cest mezi předškolním vzděláváním, prvním a 
druhým stupněm základního vzdělávání, 

- B4: zlepšovat kvalitu vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
- B5: s využitím nástrojů a metod pedagogického výzkumu 

vyhodnotit praktické zkušenosti s kurikulární reformou v oblasti 
předškolního, základního a středního vzdělávání, 

- B6: jasněji vymezit očekávané cíle vzdělávání jako referenční 
body srozumitelné pro učitele, žáky a studenty, rodiče, 
zaměstnavatele i veřejnost, 

- B7: vytvořit mechanismus pro shromažďování všech podnětů k 
úpravě kurikulárních dokumentů a stabilní odbornou platformu 
pro jejich vyhodnocování, 

- B8: rozvíjet a účinně do vzdělávacího procesu zapojovat aktivity 
vedoucí ke zdravému životnímu stylu, 

- B9: podporovat propojování školního a mimoškolního 
vzdělávání 

G: Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
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H: Zlepšení podmínek pedagogických pracovníků 
I: Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 
J: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Odkaz http://www.vzdelavani2020.cz/  
Název Akční plán inkluzivního vzdělávání 2019-2020  

Cíle Dílčí strategie 1.1.1 Informovat veřejnost o inkluzivním vzdělávání 
(inkluze) 
Dílčí strategie 2.1.1 Podpořit vedení škol a pedagogy v přijímání 
inkluzivních a demokratických principů vzdělávání 
Dílčí strategie 2.1.3 Zvýšit kompetence pedagogických a poradenských 
pracovníků v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání 

5.1 
5.2 
5.3 

Odkaz www.msmt.cz  
Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 3 - Seznam strategických záměrů na krajské úrovni 

Strategie na krajské úrovni Vazba na 
cíle MAP II Název Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014–2020 

Cíl Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb, Opatření 2.2 
Zefektivnění vzdělávacího systému 

3.1, 3.2, 5.1, 
5.2, 5.3 
nepřímo na 
všechny cíle 
MAP 

Odkaz http://www.kr-ustecky.cz/program-rozvoje-usteckeho-kraje-2014-
2020/ds-99668 

 

Název Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006-2020, aktualizace 
2010 

 

Cíl Prioritní osa I: Efektivní ekonomika a zaměstnanost, Cíl: 3.1.5 Zvýšit 
vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého 
kraje na trhu práce 

1.1, 1.2, 1.3, 
3.1, 3.2, 5.1, 
5.2 

Odkaz http://www.kr-ustecky.cz/udrzitelny-rozvoj/ds-43876/archiv=0  
Název Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého 

kraje 2016-2020 
 

Cíl - Na přechodnou dobu podpora vzniku nových kapacit mateřských 
škol, včetně možnosti dalšího využití v následném období i pro jiné 
účely (volnočasové aktivity, sociální služby apod.) 

- Podpora realizace projektů v rámci ESIF zaměřených na vybudování 
pozitivního vztahu k technice, přírodě, posilování kreativity a 
manuální zručnosti dětí, usnadnění procesu inkluze žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího 
proudu.  

- Podpora zřizování přípravných tříd ZŠ. 
- Na přechodnou dobu podpora zvyšování kapacit ZŠ-podpora míst pro 

žáky spádových obcí. 
- Podpora vzniku školních poradenských pracovišť. 
- Podpora zvýšení kvality a intenzity kariérového poradenství na ZŠ. 

2.1 
 
 
1.3, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3 
3.1, 3.2 
2.1 
 
3.2 
3.1, 3.2 
1.3, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2 
3.2 
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- Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ ať v oblasti materiálně 
technické (modernizace, nebo vybudování dílen pro praktické 
činnosti, případně sdílení v rámci více škol apod.), tak edukační. 

- Podpora spolupráce ZŠ se SŠ a zaměstnavateli při realizaci praktické 
výuky ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce. 

- Podpora DVPP v oblasti speciální pedagogiky a práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, systémového metodického 
vedení, DVPP v oblasti logopedických vad, podpora vybavení škol 
kompenzačními pomůckami. 

- Úprava školních vzdělávacích programů a zahájení vzdělávání žáků s 
lehkým mentálním postižením podle upraveného RVP ZV. 

- Podpora zajištění kvalitních školních pomůcek, úpravy a modernizace 
školních prostor, úpravy učeben, sportovišť a tělocvičen, vytváření 
kulturního prostředí s ohledem na zajištění práva žáků se SVP na 
bezplatné poskytování podpůrných opatření.  

- Vytvoření základních předpokladů pro proces inkluze ve všech 
školách hlavního vzdělávacího proudu.  

- Podpora rozšíření sítě školních psychologů a speciálních pedagogů v 
souvislosti s nárůstem počtu žáků se SVP. 

- Podpora průběžného vzdělávání asistentů pedagoga, zajištění 
metodického vedení na území kraje a podpora DVPP v oblasti 
spolupráce učitel – asistent pedagoga. 

- Vytvářet podmínky pro práci krajských koordinátorů péče o děti a 
žáky mimořádně nadané. 

- Podpora efektivního DVPP včetně zapojení relevantních aktérů. 
- Podpora služeb PPPUK – rozšíření spolupráce se školami, kvalitní 

služby, metodické vedení, rozšíření služeb. 
- Podpora služeb SPC – posílení role SPC, metodické vedení, zajištění 

diagnostických nástrojů, zajištění dostatečného množství odborných 
pracovníků, zajištění kvalitní diagnostiky, spolupráce se školami 
adalšími poradnami, podpora při zaměstnávání absolventů 
praktických škol, speciálních škol a žáků z málo podnětného 
sociokulturního prostředí. 

- Podpora vzniku sítě logopedických poraden v MŠ a ZŠ. 
- Podpora navyšování kapacit ZUŠ. 
- Vytvářet podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a zájmové 

činnosti dětí a mládeže jako účinných nástrojů prevence sociálně 
patologických jevů cestou intenzívnějšího využití stávajících kapacit 
středisek. 

- Podpora navyšování kapacit školních družin a klubů dle naplněnosti 
škol. 

2.2, 5.2 
 
 
 
3.2, 5.1, 5.2 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 
 
 
2.1, 5.1, 5.2, 
5.3 
3.2, 5.2 
 
3.2, 5.2 
 
 
3.2 
 
3.1, 3.2 
3.2 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.2 
2.1 
4.1 
 
 
 
4.1 
 

 http://www.kr-ustecky.cz/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-
vzdelavaci-soustavy-uk-2016-2020/d-1683933 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Tabulka 4 - Seznam strategických záměrů na regionální úrovni 

Strategie na regionální úrovni Vazba na 
cíle MAP II Název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 (SCLLD) 

Cíl Strategický cíl Z: Flexibilní a adaptabilní pracovní síla, Specifický cíl Z2 
Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání,  
Opatření: 

- Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání 
- Z2.2 Zkvalitnění a zušlechťování prostředí škol  
- Z2.3 Podpora spolupráce mezi školami na všech úrovních a NNO 
- Z2.4 Optimalizace kapacit školských zařízení 
- Z2.5 Podpora sociální inkluze 

Strategický cíl K. Atraktivní a bezpečné prostředí pro život, Specifický cíl 
K2 Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a NNO,  
Opatření: 

- K2.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení budov v oblasti kulturní, 
zájmové, vzdělávací, volnočasové, spolkové, sportovní, sociální, 
komunitní aj. vybavenosti 

- K2.2 Nákup vybavení pro zařízení pro výše uvedené 

 
1.1, 1.2, 1.3, 
2.2, 3.1, 3.2 
2.4 
3.2, 4.1 
2.1 
5.1, 5.2, 5.3 
 
 
2.1, 2.3, 2.4, 
2.5, 4.1 
 
2.2 

Odkaz http://www.mascs.cz/dokumenty-mas-stazeni/strategie  
Název Strategie území správního obvodu ORP Litoměřice v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství (2015-2024) 

 

Cíl Problémový okruh: Nesystematická podpora školství, Cíl 1.1 Podpora 
obecního, neziskového a soukromého sektoru při udržení či zřizování 
soukromých, obecních mateřských a základních škol. 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 3.2, 
4.1 

Odkaz http://www.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-
aktivita-13/dokumenty-orp/Litomerice.aspx 

 

Zdroj: vlastní šetření 

Tabulka 5 - Seznam strategických záměrů na místní úrovni 

Strategie na místní úrovni Vazba na 
cíle MAP II Název Strategický plán rozvoje města Litoměřice 2012-2030 

Cíl Prioritní oblast C: Sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání 
- Cíl C. I Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání 
- Cíl C. II Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 
3.2, 4.1 

Odkaz http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/strategicke-
dokumenty/533-strategicky-plan-rozvoje-msta-2012.html 

 

Název Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2019-2020)  
Cíl Oblast E: Výchova a vzdělávání 

- E.1.1 Přemístit ZUŠ na VUSS 
- E.1.2 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení 
- E.2.1 Spolupráce města se základními a středními školami, učilišti 

a soukromými školami 

2.1, 2.2, 3.2 

Odkaz https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-
verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2019-
2020?typ=struktura 
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Název Program rozvoje města Úštěk a jeho místních částí 2015–2025  
Cíl - Klíčová oblast 3: Sociální prostředí a lidské zdroje, Programový cíl 

3.1 Zkvalitnění života ve městě a místních částech, Opatření 3.1.3 
Podpora volnočasových aktivit, Opatření 3.1.5 Kvalitní zázemí pro 
sportovní a kulturní akce 

- Klíčová oblast 4: Veřejné služby, Programový cíl: 4.1 Zdokonalení 
školního a předškolního vzdělávání, Opatření 4.1.1 Modernizace 
vybavení škol vedoucí ke zkvalitnění výuky. 

2.3, 2.4, 
4.1 
 
 
2.2 

Odkaz http://www.mesto-ustek.cz/program-rozvoje-mesta-ustek-a-jeho-
mistnich-casti-2015-2025/ms-4250/p1=4250 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

3.1.3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Na území je celkem 43 ředitelství škol předškolního a základního vzdělávání (včetně ZUŠ), bez ohledu na 

zřizovatele. Celkově je na území ředitelství 15 mateřských škol, 14 základních škol a 12 základních a 

mateřských škol. Dále jsou pak na území 2 víceletá gymnázia.  

Samotný počet škol však převyšuje počet ředitelství, neboť zejména ve větších městech má jedno ředitelství 

pod sebou několik škol či školských zařízení. Samotný počet je 42 míst mateřských škol, 26 míst základních 

škol, 9 míst základních uměleckých škol. Viz tabulka níže. 

Na území SO ORP Litoměřice jsou celkem 2 ředitelství Základní umělecké školy v Litoměřicích a Štětí, přičemž 

ZUŠ Litoměřice má dalších 7 poboček školy. 

Mateřské a základní školy jsou zřizovány všemi sektory, tedy jak krajem, obcemi, soukromým sektorem, tak 

i církevním sektorem a neziskovým sektorem. 

Na území je dále pak 36 zařízení zájmového vzdělávání (školní družiny, školní kluby, DDM/SVČ). 

Největší koncentrace vzdělávacích zařízení je ve městech Litoměřice, Štětí. 
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Tabulka 6 - Přehled škol v jednotlivých obcích SO ORP Litoměřice šk. r. 2019/2020 

Název obce 

Celkem 
ředitelství 
škol 

Počet škol – MŠ, ZŠ a ZUŠ (včetně detašovaných a 
odloučených pracovišť) 

Počet 
ZV 

Počet 
víceletá 
gymnázia 

M
Š

 

Z toho 

Z
Š

 

Z toho 

Z
U

Š
 MŠ 

spec. / 

se spec. 

tř. 

ZŠ 

spec./se 

spec. tř. 

Celkem 43 42 8 26 4 9 36 2 
Bohušovice nad Ohří 1 1 0 1 0 1 1 0 

Brňany 1 1 0 0 0 0 0 0 

Brozany nad Ohří 1 1 0 1 0 1 2 0 

České Kopisty 1 1 0 1 0 0 1 0 

Hoštka 1 1 0 1 0 0 1 0 

Křešice 1 1 0 1 0 1 1 0 

Liběšice 1 1 0 1 0 1 2 0 

Libochovany 1 1 0 0 0 0 0 0 

Litoměřice 14 16 5 9 2 1 14 2 

Lovečkovice 1 1 0 0 0 0 0 0 

Nové Kopisty 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ploskovice 1 1 0 1 0 0 1 0 

Polepy 1 1 0 1 0 0 1 0 

Snědovice 1 1 0 0 0 0 0 0 

Štětí 6 5 2 4 1 1 6 0 

Terezín 2 1 0 1 0 1 1 0 
Travčice 1 1 0 0 0 0 0 0 
Třebušín 2 1 0 1 0 0 1 0 
Úštěk 2 1 1 2 1 1 3 0 
Velké Žernoseky 1 1 0 0 0 0 0 0 
Vrutice 1 1 0 0 0 0 0 0 
Žalhostice 1 1 0 1 0 1 1 0 
Žitenice 1 1 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Rejstřík škol MŠMT 
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Mapa 1 - Mapa škol a školských zařízení na území SO ORP Litoměřice 

 

Zdroj: Vlastní tvorba mapy 

 

3.1.4 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1.4.1.1 VÝVOJ POČTU MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ÚZEMÍ 

Od školního roku 2014/2015 nedošlo k nárůstu počtu mateřských škol, ale došlo ke změně zřizovatele jedné 

mateřské školy. Mateřská škola v Třebušíně byla odloučeným pracovištěm Mateřské a Základní školy 

Ploskovice, kterou zřizovala obec Ploskovice. Od školního roku 2017/2018 mateřskou školu v Třebušíně 

zřizuje obec Třebušín a škola nese název Mateřská škola Pod Kalichem příspěvková organizace.  

Aktuálně je tedy na území stále 42 mateřských škol bez ohledu na počet ředitelství, tedy včetně všech 

pracovišť. 
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Tabulka 7 - Vývoj počtu MŠ dle zřizovatele na území SO ORP Litoměřice (bez ohledu na počet ředitelství, tedy 
včetně všech pracovišť) 

Zřizovatel Školní rok   
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Celkem škol 42 42 42 42 42 42 
obec 37 37 37 37 37 37 

církev 2 2 2 2 2 2 

ostatní (soukromý, NNO) 3 3 3 3 3 3 

Zdroj: Rejstřík škol MŠMT 

Z hlediska zřizovatele celkem 2 mateřské školy zřizuje církev, dvě mateřské školy zřizuje soukromý subjekt 

právní formy s.r.o., dále pak jedna MŠ jejichž zřizovatelem je obecně prospěšná společnost, což se považuje 

za jednu z forem nestátní neziskové organizace (NNO). Ostatní mateřské školy zřizuje obec. 

Níže uvedená tabulka uvádí přehled mateřských škol na území. Máme celkem 27 ředitelství mateřských škol, 

z nichž celkem 11 mateřských škol je sloučených se ZŠ. Na území Litoměřicka se nachází celkem 42 pracovišť 

mateřských škol. 

Tabulka 8 - Seznam mateřských škol na území, šk.r.2019/2020 
 

Název mateřské školy místo vzdělávání 
1 Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace Bohušovice nad 

Ohří 

2 Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice Brňany 

3 Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

Brozany nad Ohří 

4 Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, okres Litoměřice, příspěvková organizace České Kopisty 

5 Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Hoštka 

6 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Křešice 

7 Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace Liběšice 

8 Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 

8 Česko - německá mateřská škola svaté Zdislavy Litoměřice 

9 Křesťanská mateřská a základní škola Litoměřice Litoměřice 

1
0 

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. Litoměřice 

1
2 

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřice 

  -        Mateřská škola Litoměřice - Sluníčko ul. Alšova 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Delfínek ul. Baarova 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Paletka ul. Eliášova 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Sedmikráska ul. Ladova 1 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Větrník ul. Ladova 431 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Kytička ul. Masarykova 
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  -        Mateřská škola Litoměřice - Lipová ul. Mládežnická 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Pohádka ul. Plešivecká 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Beruška ul. Revoluční 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Kamarád ul. Stránského 
  -        Mateřská škola Litoměřice - Mašinka ul. Vančurova 
1
3 

Soukromá mateřská škola Dětský koutek, s.r.o. Litoměřice 

1
4 

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Litoměřice 

1
5 

Mateřská škola, Lovečkovice Lovečkovice 

1
6 

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Ploskovice 

1
7 

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice Polepy 

1
8 

Mateřská škola Sukorady se školní jídelnou Snědovice 

1
9 

Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace Štětí 

  -        Mateřská škola Štětí - Duha ul. U Stadionu 
  -        Mateřská škola Štětí - Poupě ul. Stračenská 560 
  -        Mateřská škola Štětí - Beruška ul. Stračenská 561 
  -        Mateřská škola Štětí - Klubíčko ul. 9.května 
  -        Mateřská škola Štětí - Pastelka ul. Ostrovní 
2
0 

Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace Terezín 

  -        Odloučené pracoviště Nové Kopisty Nové Kopisty 
2
1 

Mateřská škola Travčice 155 Travčice 

2
2 

Mateřská škola Pod Kalichem příspěvková organizace Třebušín 

2
3 

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204 Úštěk 

2
4 

Mateřská škola Velké Žernoseky, příspěvková organizace Velké Žernoseky 

2
5 

Mateřská škola Vrutice, příspěvková organizace Vrutice 

2
6 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

Žalhostice 

2
7 

Mateřská škola Žitenice Žitenice 

Zdroj: Rejstřík škol MŠMT 

Území SO ORP Litoměřice je v rámci předškolního vzdělávání dobře pokryté. Na území mateřské školy zřizují 

všechny formy zřizovatelů, což dává vzdělávání v mateřských školách rozmanitost. 
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Mapa 2- Přehled pracovišť mateřských škol na území 

 

3.1.4.2 ALTERNATIVNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Co se týče zaměření mateřských škol svým výukovým programem Česko-německá mateřská škola Svaté 

Zdislavy nabízí speciální jazykovou (pre)výuku cizích jazyků, konkrétně německého jazyka. Dále pak 

Křesťanská mateřská škola v Litoměřicích nabízí prvky Montessori pedagogiky, soukromá MŠ Dětský koutek 

má ve svém programu taktéž Montessori pedagogiky a dále prvky Waldorfské pedagogiky. Ostatní mateřské 

školy nejsou svým programem nijak zvlášť specializované. 

3.1.4.3 BĚŽNÉ A SPECIÁLNÍ TŘÍDY MŠ 

Na území je celkem 84 běžných a 8 speciálních tříd v mateřských školách zřizovaných obcemi. Speciální třídy 

jsou v Mateřské škole Litoměřice, v Mateřské škole Štětí, v Mateřské škole Pastelka v Úštěku. Jedná se 

zejména o logopedické třídy. Ve Štětí je jedna třída, která se zaměřuje i na jiné postižení či vady. Data za 

soukromý a církevní sektor nejsou ve výkazech MŠMT dostupné. Počet tříd jak běžných, tak i speciálních 

v mateřských školách zřizovaných obcemi má od školního roku 2015/2016 stabilní počet - 84 běžných tříd a 

8 speciálních tříd. 
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Tabulka 9 - Počet tříd v jednotlivých MŠ zřizovaných obcemi, šk.r.2019/2020 
 

počet 
běžných tříd 

počet spec. 
tříd 

Celkem 84 8 
Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace 4 0 
Mateřská škola Brňany 1 0 
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice 3 0 
Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

1 0 

Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace 3 0 
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice 2 0 
Základní škola a Mateřská škola Liběšice 3 0 
Mateřská škola, Libochovany 181, okres Litoměřice 1 0 
Mateřská škola Litoměřice 31 5 
Mateřská škola, Lovečkovice 1 0 
Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace 1 0 
Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres 
Litoměřice 

1 0 

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice 2 0 
Mateřská škola Sukorady se školní jídelnou 1 0 
Mateřská škola Štětí 13 2 
Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace 4 0 
Mateřská škola Travčice 155 1 0 
Mateřská škola Pod Kalichem příspěvková organizace 1 0 
Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204 3 1 
Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice 1 0 
Mateřská škola Vrutice, příspěvková organizace 1 0 
Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, 
příspěvková organizace 

1 0 

Mateřská škola Žitenice, okres Litoměřice 3 0 
Zdroj: Výkaz MŠMT S 1-01 

 

3.1.4.4 VÝVOJ POČTU DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Vývoj počtu dětí v mateřských školách zřizovaných obcemi má mírně snižující se tendenci po baby boomu 

v roce 2008. Od školního roku 2012/2013 kdy došlo k největšímu počtu dětí v mateřských školách počet dětí 

v MŠ mírně klesá. 
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Tabulka 10 - Vývoj počtu dětí v mateřských školách zřizovaných obcemi 

  Školní rok           
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

celkem 1992 1963 1955 1942 1956 1928 

Počet dětí v běžných třídách 1894 1865 1856 1850 1863 1834 

Počet dětí ve speciálních 
třídách 

98 98 99 92 93 94 

Zdroj: výkaz MŠMT S 1-01 

 

3.1.4.5 OBSAZENOST MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Školský rejstřík, který je volně dostupný ke shlédnutí, uvádí kapacity jednotlivých škol. Bohužel uvádí pouze 

kapacity školy, nikoliv hygienické, které často bývají nižší, než uvádí školský rejstřík. Dle zjištění například 

Mateřská škola Litoměřice má ve školském rejstříku uvedenu kapacitu 959 dětí, nicméně hygienická kapacita 

je 886, což je o 73 míst reálně méně, tedy o cca 8%. Hygienické kapacity škol nejsou volně dostupné. Pokud 

vezmeme v potaz kapacity uváděné školských rejstříkem a aktuální počet dětí v mateřských školách je na 

území 343 volných míst. Nicméně reálná situace je z hlediska kapacit jiná. 

Tabulka 11 - Obsazenost mateřských škol zřizovaných obcemi dle kapacit uvedených ve školském rejstříku 
 

Školní rok 2018/2019 
Název MŠ Kapacita Počet dětí Volná místa 

  2299 1956 343 

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková 
organizace 

97 90 7 

Mateřská škola Brňany, okres Litoměřice 28 24 4 

Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice 75 69 6 

Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, okres Litoměřice, 
příspěvková organizace 

21 20 1 

Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

75 67 8 

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice 50 45 5 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice 55 52 3 

Mateřská škola, Libochovany 181, okres Litoměřice 25 25 0 

Mateřská škola Litoměřice 959 788 171 

Mateřská škola, Lovečkovice 30 26 4 

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, 
okres Litoměřice 

48 20 28 

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice 60 41 19 

Mateřská škola Sukorady se školní jídelnou 25 21 4 

Mateřská škola Štětí 337 314 23 

Mateřská škola Travčice 155 33 24 9 
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Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková 
organizace 

123 102 21 

Mateřská škola Pod Kalichem příspěvková organizace 25 25 0 

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204 100 80 20 

Mateřská škola Velké Žernoseky, okres Litoměřice 28 28 0 

Mateřská škola Vrutice, příspěvková organizace 15 15 0 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, 
příspěvková organizace 

30 20 10 

Mateřská škola Žitenice, okres Litoměřice 60 60 0 

Zdroj: školský rejstřík, výkaz MŠMT 

 

3.1.5 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1.5.1 VÝVOJ POČTU ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ 

Na území je aktuálně 26 míst, kde se poskytuje základní vzdělávání. 20 z nich je zřizováno obcí, 4 krajem, 1 

soukromým sektorem právní formy s.r.o., 1 neziskovým sektorem právní formy obecně prospěšná 

společnost. Ve školním roce 2015/2016 došlo k nárůstu počtu základních škol o zmíněnou školu zřizovanou 

neziskovým sektorem (Svobodná základní škola o.p.s.) 

Tabulka 12 - Vývoj počtu ZŠ dle zřizovatele (bez ohledu na počet ředitelství) 

zřizovatel 

Školní rok 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Celkem míst ZŠ 25 26 26 26 26 
obec 20 20 20 20 20 
kraj 4 4 4 4 4 

církev 0 0 0 0 0 

ostatní (soukromý, 
NNO) 

1 2 2 2 2 

Zdroj: M3 za jednotlivé školní roky + školský rejstřík + vlastní průzkum 

Na území je celkem 24 ředitelství škol. Níže uvedená tabulku uvádí seznam ředitelství základních škol včetně 

jeho míst poskytování základního vzdělávání. 

Tabulka 13 - Seznam základních škol na území, šk.r.2018/2019 
 

Název základní školy = ředitelství místo vzdělávání 
1 Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace Bohušovice nad Ohří 

2 Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

Brozany nad Ohří 

3 Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

České Kopisty 

4 Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Hoštka 
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5 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Křešice 

6 Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace Liběšice 

7 LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. Litoměřice 

8 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5  Litoměřice 

9 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Litoměřice 

10 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Litoměřice 

11 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Litoměřice 

12 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Litoměřice 

13 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 Litoměřice 

14 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice Litoměřice 

   - Šaldova ulice Litoměřice 
   - Dalimilova ulice Litoměřice 
   - 1.Máje 59 Úštěk 
15 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Ploskovice 

16 Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice Polepy 

17 Speciální základní škola Štětí, příspěvková organizace Štětí 

18 Základní škola Štětí, Ostrovní 300 Štětí 

19 Základní škola Štětí, Školní 559 Štětí 

20 Základní škola T.G.Masaryka Štětí, 9.května 944 Štětí 

21 Základní škola Terezín Terezín 

22 Svobodná škola Terezín, o.p.s. Třebušín 

23 Základní škola Aloise Klára Úštěk Úštěk 

24 Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice Žalhostice 

Zdroj: rejstřík škol MŠMT 

Území SO ORP Litoměřice se je dobře pokryté základními školami, což dokládá i mapa níže. 
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Mapa 3 - Grafické znázornění pokrytí území základními školami 

 

Zdroj: vlastní úprava mapy 

3.1.5.2 ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ 

Od školního roku 2015/2016 je na území nabídka základního vzdělávání dle principu Walfdorfské pedagogiky, 

kterou poskytuje Svobodná základní škola o.p.s. Škola působila nejprve v Terezíně, pak se z kapacitních 

důvodů přemístila do Třebušína, kde taktéž stále řeší prostory s přibývajícími ročníky. Ostatní školy nemají 

žádnou profilaci. 

3.1.5.3 ÚPLNÉ A NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚZEMÍ 

Na území jsou celkem 4 neúplné školy, které mají pouze první stupeň. Jedná se o základní školu 

v Bohušovicích nad Ohří, v Českých Kopistech, v Křešicích a Třebušíně. Svobodná základní škola v Třebušíně 

začínala svým prvním školním rokem v roce 2015. Každým rokem přibírají do 1.třídy nové žáky, s přibývajícími 

ročníky se škola stane úplnou se všemi třídami. Nicméně tato škola stále hledá prostory, které budou 

vyhovovat jejich potřebám a v této souvislosti škola zahájila jednání s městem Litoměřice. 
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počet základních škol 

šk.r. 2018/2019 celkem úplné neúplné 

celkem 26 22 4 

obec 20 17 3 

kraj 4 4 0 

ostatní (soukromá, NNO, církev)  2 1 1 

Zdroj: výkaz MŠMT M3 

3.1.5.4 BĚŽNÉ A SPECIÁLNÍ TŘÍDY 

Na území se nachází celkem 22 ředitelství běžných základních škol a 2 ředitelství speciálních základních škol 

ve městech Litoměřice a Štětí. Litoměřická škola má celkem 3 pracoviště (2x Litoměřice, 1x Úštěk). Speciální 

školy zřizuje kraj. 

3.1.5.5 BĚŽNÉ A SPECIÁLNÍ TŘÍDY V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Na území je celkem 277 běžných tříd a 26 speciálních tříd. Data v níže uvedené tabulce obsahují počty tříd 

jak za školy zřizované obcemi, tak i krajem a soukromým sektorem. 

 Počet běžných tříd Počet speciálních tříd 

 šk.r. 2018/2019 266 26 
Bohušovice nad Ohří 5  

Brozany nad Ohří 10  

České Kopisty 1  

Hoštka 11  

Křešice 5  

Liběšice 9  

Litoměřice 116 18 

Ploskovice 6  

Polepy 9  

Štětí 43 8 

Terezín 18  

Třebušín  4  

Úštěk 10  

Žalhostice 9  

Zdroj: výkaz MŠMT M3, vlastní šetření, výroční zprávy škol 

3.1.5.6 POČET ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Počet žáků na základních školách má mírně kolísající tendenci, a to jak v běžných třídách, tak i speciálních.  

Tabulka 14 – Vývoj počtu žáků v běžných a speciálních třídách 

Školní rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
celkem 5586 5398 5502 5619 5846 
počet žáků v běžných třídách 5339 5165 5272 5382 5609 
počet žáků ve speciálních třídách 247 233 230 237 233 
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Zdroj: výkaz M3, výroční zprávy škol 

Pozn. Data ve výše uvedené tabulce jsou mírně zkreslená, neboť se nepodařilo získat data z jedné školy v soukromém 

sektoru. Označena červeně. 

Největší koncentrace žáků je logicky v obcích s větším počtem škol. 

 
Počet žáků celkem 

Školní rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
celkem 5586 5398 5502 5619 5846 
Bohušovice nad Ohří 97 97 98 109 107 
Brozany nad Ohří 197 197 194 204 206 
České Kopisty 14 14 15 12 10 
Hoštka 229 229 225 226 233 
Křešice 55 54 62 76 77 
Liběšice 139 139 136 141 145 
Litoměřice 2974 2783 2837 2874 3075 
Ploskovice 104 101 98 98 97 
Polepy 160 160 161 159 163 
Štětí 998 990 1023 1058 1036 
Terezín 313 312 320 302 309 
Třebušín 0 16 31 45 65 
Úštěk 195 195 190 194 197 
Žalhostice 111 111 112 121 126 

Zdroj: výkaz M3 MŠMT, výroční zprávy škol 

Pozn. Nebyla získána dat z jedné školy, data jsou mírně zkreslená. Označeno červeně. 

Průměrný počet žáků na jednu běžnou třídu nepřesahuje na území počet 20. Nejvyšší průměry dosahují 

městské školy. V průběhu několika školních roků se trend počtu žáků v běžných třídách výrazně neliší. 
 

Průměrný počet žáků na jednu běžnou třídu 
Školní rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
celkem 17,1 18,2 18,2 18,3 18,0 
Bohušovice nad Ohří 19,4 19,4 19,6 21,8 21,4 
Brozany nad Ohří 19,7 19,7 19,4 20,4 20,6 
České Kopisty 14,0 14,0 15,0 12,0 10,0 
Hoštka 22,9 22,9 22,5 22,6 21,2 
Křešice 13,8 13,5 15,5 15,2 15,4 
Liběšice 17,4 17,4 17,0 17,6 16,1 
Litoměřice 23,2 23,4 24,0 23,6 23,1 
Ploskovice 17,3 16,8 16,3 16,3 16,2 
Polepy 17,8 17,8 17,9 17,7 18,1 
Štětí 23,0 22,9 22,5 22,8 22,5 
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Terezín 19,6 19,5 18,8 17,8 17,2 
Třebušín 0,0 16,0 15,5 15,0 16,3 
Úštěk 19,5 19,5 19,0 19,4 19,7 
Žalhostice 12,3 12,3 12,4 13,4 14,0 

Zdroj: výkaz M3 MŠMT, výroční zprávy škol 

Pozn. Data neobsahují údaje jedné školy ze soukromého sektory, výsledky uvedené v tabulce ale zásadně neovlivňuje. 

Označeno červeně. 

 

3.1.5.7 OBSAZENOST ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Základní školy mají na území dostatečný počet volných kapacit a jsou tedy připravené na populační vlny. 

Opět je nutné brát v potaz kapacity uvedené ve školském rejstříku a kapacity hygienické, které bývají 

většinou nižší, než uvádí školský rejstřík, nicméně i přesto jsou kapacity dostačující. 

Data uvedená níže v tabulce obsahují počty jak za běžné, tak i speciální. Křešice ukazují kapacitu v záporném 

čísle, v daném roce měli schválenou výjimku. 

Tabulka 15 - Obsazenost základních škol v jednotlivých obcích, šk.r.2018/2019 

Šk.r. 2018/2019  Kapacita Počet žáků Volná místa 
Celkem 8865 5845 2720 

Bohušovice nad Ohří 280 107 173 

Brozany nad Ohří 250 206 44 

České Kopisty 26 10 16 

Hoštka 240 233 7 

Křešice 75 77 -2 

Liběšice 300 145 155 

Litoměřice 3934 3075 859 

Ploskovice 220 97 123 

Polepy 350 163 187 

Štětí 1700  1035 665 

Terezín 600 309 291 

Třebušín 80 65 15 

Úštěk 300 197 103 

Žalhostice 330 126 204 

Zdroj: výkaz M3, vlastní šetření, výroční zprávy škol 
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3.1.5.8 DOCHÁZKA DO ŠKOL, DOKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Tabulka 16 - Docházka do škol, ukončení školní docházky 

žáci, kteří ukončili 
školní docházku 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  běžné 
třídy 

spec. 
třídy 

běžné 
třídy 

spec. 
třídy 

běžné 
třídy 

spec. 
třídy 

běžné 
třídy 

spec. 
třídy 

běžné 
třídy 

spec. 
třídy 

Celkem 465 26 463 32 506 35 508 28 549 23 
v tom v 7. 

roč. 

0 0 1 0 4 0 2 0 3 0 

v 8. 

roč. 

16 0 19 3 27 10 17 6 25 6 

v 9. 

roč. 

389 23 443 23 477 19 489 16 521 14 

v 10. 

roč. 

0 3 0 6 0 6 0 6 0 3 

žáci, kteří přešli do 
SŠ 

28 0 26 0 30 0 37 0 38 0 

v tom z 5. 

roč. 

28 0 26 0 30 0 37 0 38 0 

ze 7. 

roč. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

žáci 1. r. 
s dodatečným 
odkladem PŠD 

10 9 6 5 5 5 9 4 14 6 

Zdroj: výkaz M3, výroční zprávy škol 

Pozn. Data neobsahují údaje za jednu školu. Mírně zkreslené údaje. 

3.1.5.9 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ ZŠ 

Každá základní škola má svou školní družinu (ŠD). Všechny základní školy mají zajištěné stravování buď ve 

vlastní jídelně (ŠJ) nebo v centrální. Některé základní školy mají školní jídelnu v jiné budově. Jedná se zejména 

o školy, které se skládají jak ze základní, tak i mateřské. Mnohdy nejsou školy ve stejné budově a žáci základní 

školy navštěvují jídelnu v budově školy mateřské. Řada škol má navíc školní klub (ŠK). 

Tabulka 17 - Přehled zařízení, která jsou součástí ZŠ 

Název školy Místo ŠD ŠK ŠJ 

Celkem   24 6 13 

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková org. Bohušovice nad 

Ohří 

1 0 1 

Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice Brozany nad Ohří 1 0 1 

Základní škola a Mateřská škola České Kopisty, okres Litoměřice, přísp. org. České Kopisty 1 0 1 

Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková org. Hoštka 1 0 1 

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Křešice 1 0 1 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice Liběšice 1 0 1 

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. Litoměřice 1 1 0 

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Litoměřice 1 0 1 
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Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Litoměřice 1 0 

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Litoměřice 1 1 

Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Litoměřice 1 1 

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 Litoměřice 1 0 

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 Litoměřice 1 0 

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice Litoměřice 1 0 

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková org., okres Litoměřice Ploskovice 1 0 1 

Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice Polepy 1 0 1 

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková org. Štětí 1 0 1 

Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice Štětí 1 0 

Základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice Štětí 1 0 

Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice Štětí 1 1 

Základní škola Terezín, okres Litoměřice Terezín 1 0 1 

Svobodná základní škola o.p.s. Třebušín 1 0 0 

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace Úštěk 1 0 1 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, 

příspěvková org. 

Žalhostice 1 0 1 

Zdroj: školský rejstřík MŠMT 

3.1.5.10 STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Dostupnost školních jídelen je dostačující. Každá základní škola má většinou svou vlastní školní jídelnu či 

výdejnu, výjimečně škola navštěvuje jídelnu jiné školy. Kapacity školních jídelen jsou dostačující. 

Školy v rámci šetření byly dotazovány, zda školy monitorují počty žáků, kteří se nestravují a zajišťují finanční 

stravování pro žáky, kteří nechodí na obědy z ekonomických důvodů. 38 % procent škol uvedlo, že monitorují 

tuto situaci a zároveň pro žáky zajišťují obědy například přes sponzorské smlouvy, Women for WOMEN, Drab 

Foundation, Obědy pro děti, nadace Obědy dětem. Ostatní školy situaci nemonitorují nebo nemají záchytné 

mechanismy, jak identifikovat danou potřebu. 

3.1.5.11 ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY 

Každá základní škola má svou družinu nebo školní klub nebo obojí. Kapacity družin a školních klubů více méně 

pokrývají poptávku a obecně lze říci, že jsou kapacity naplněné. Samozřejmě existuje určitý počet 

nevyhovených žádostí.  

Školní družiny či kluby mají své vlastní kroužky pro děti, které družinu navštěvují. Často tak suplují chybějící 

střediska volného času/DDM, popřípadě doplňují kroužky nabízené přímo školami. 

3.1.5.12 DOSTUPNOST A ROZBOR SOUČÁSTÍ ZŠ SOUVISEJÍCÍCH S POHYBOVOU AKTIVITOU 

Řada základních škol se potýká s problémy s nevyhovujícími podmínkami v tělocvičnách, které často již 

nevyhovují dnešním normám, staré tělocvičny přestávají vyhovovat, ale i vybavením a zázemím. Obdobně 
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se jedná o venkovní sportoviště. Školy potažmo jejich zřizovatelé modernizují svá sportovní zařízení v rámci 

svých možností, mnohdy ale finance nedostačují. 

3.1.6 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na území SO ORP Litoměřice jsou celkem dvě ředitelství základních uměleckých škol (ZUŠ)– Litoměřice a 

Štětí. Obě školy zřizuje obec. ZUŠ Litoměřice má navíc ještě dalších 7 poboček v obcích Bohušovice nad Ohří, 

Brozany nad Ohří, Liběšice, Křešice, Terezín, Úštěk, Žalhostice. Oproti předchozí analýze v MAP I se ZUŠ 

Litoměřice rozrostla o dvě pobočky, původně jich měla 5, což ukazuje na značný zájem o umělecké 

vzdělávání. 

Mapa 4 - Přehled základních uměleckých škol na území SO ORP Litoměřice včetně jejich poboček 

 

Zdroj: vlastní úprava mapy 
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3.1.6.1 PŘEHLED VYUČOVANÝCH UMĚLECKÝCH OBORŮ 

ZUŠ Litoměřice nabízí celkem 4 obory vzdělávání, a to konkrétně hudební, literárně dramatický, výtvarný a 

taneční obor. 

Tabulka 18 - Přehled vyučovaných uměleckých oborů ZUŠ Litoměřice 

Obor  Forma 
výuky 

Předměty 

Hudební obor Individuální 

výuka 

sólový zpěv, zpěv populární hudby, hra na hudební nástroje: klavír, 

varhany, elektrické klávesové nástroje, akordeon, housle, viola, 

violoncello, kontrabas, kytara, elektrická kytara, baskytara, zobcová 

flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, pozoun, 

tuba, bicí nástroje 

Kolektivní 

výuka 

Sborový zpěv – dětský pěvecký sbor Litoměřický Hlásek a jeho přípravné 

sbory SamoHlásek a SouHlásek. 

Literárně-dramatický 
obor 

Kolektivní a 

skupinová 

výuka 

Přípravná dramatická výchova, oddělení dramatické a slovesné, divadelní 

soubor Mladivadlo. 

Výtvarný obor Kolektivní a 

skupinová 

výuka 

Kresba, malba, grafika, modelování, keramika 

Taneční obor Kolektivní a 

skupinová 

výuka 

Scénický tanec 

Zdroj: webové stránky ZUŠ Litoměřice 

Základní umělecká škola Štětí poskytuje od roku 2018 vzdělávání v hudebním, výtvarném a nově 

v dramatickém oboru. 

Tabulka 19 – Přehled vyučovaných uměleckých oborů ZUŠ Štětí 

Obor  Forma 
výuky 

Předměty 

Hudební obor Individuál

ní výuka 

Přípravná hudební výchova, hra na hudební nástroje: klavír, akordeon, kytara, 

zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, trubka, bicí souprava, basová kytara, EKN, 

fagot, sólový zpěv, housle 

Kolektivní 

výuka 

Sborový zpěv 

Výtvarný obor Kolektivní 

a 

skupinová 

výuka 

Kresba, malba, grafika, práce s hlínou, sádrou, objekty z drátů, papíru apod. 

Dramatický 
obor 

  zaměřují se na dramatické, pohybové, hlasové, přednesové a slovesné 
činnosti 

Zdroj: webové stránky ZUŠ Štětí 
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Obě základní umělecké školy rozšířili svou nabídku vzdělávání oproti minulému sledovanému období o 

umělecké obory, nové hudební nástroje a rozšířili svou činnost i v jiných obcích.  

3.1.6.2 POČET ŽÁKŮ V ZUŠ 

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, zájem o umělecké vzdělávání v jednotlivých letech má vzrůstající tendenci. 

Tabulka 20 - Počet žáků v jednotlivých ZUŠ členěných dle oborů 

  Školní rok Celkový 

počet žáků 

k 30. 9. 

Hudební 

obor 

individuální, 

skupinový 

Hudební 

obor 

kolektivní 

Výtvarný 

obor 

Literárně – 

dramatický 

obor 

Taneční 

obor 

ZUŠ 
Litoměřice 

2016/2017 986 595 24 178 114 75 

2017/2018 991 593 22 185 106 80 

2018/2019 1054 617 22 203 115 97 

                
  Školní rok Celkový 

počet žáků 
k 30. 9. 

Hudební 
obor 
individuální, 
skupinový 

Hudební 
obor 
kolektivní 

Výtvarný 
obor 

Dramatický 
obor 

 

ZUŠ Štětí 2016/2017 220 118 0 102 0 
 

2017/2018 244 129 0 115 0 
 

2018/2019 316 172 0 125 19 
 

Zdroj: výroční zprávy, ředitelé ZUŠ 

 

3.1.6.3 POČET PRACOVNÍKŮ V ZUŠ 

Se vzrůstajícím počtem žáků v základních uměleckých školách vzrůstá i počet pracovníků. 

    Počet 
pracovníků 

Počet 
pedag. 
pracovníků 

Přepočtený 
stav 

Počet 
nepedag. 
pracovníků 

Přepočtený 
stav 

ZUŠ 

Litoměřice 
2016/2017 49 43 34,29 6 5,15 

2017/2018 49 43 34,29 6 5,15 

2018/2019 56 49 35,64 7 5,15 

              

ZUŠ Štětí 2016/2017 10 9 6,9 1 0,5 

2017/2018 12 11 7,7 1 0,625 

2018/2019 15 14 9,7 1 0,625 
Zdroj: výroční zprávy, ředitelé ZUŠ 
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3.1.7 ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1.7.1 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na území SO ORP Litoměřice je celkem 35 zařízení zájmového vzdělávání, z toho 24 školních družin, 5 školních 

klubů, 6 středisek volného času/DDM. Oproti minulému sledovanému období v MAP I došlo k nárůstu o 1 

školní družinu, 1 středisko volného času a úbytek 2 školních klubů. S Každou školou je spjata školní družina, 

některé školy mají buďto školní klub nebo středisko volného času či DDM. 

Tabulka 21 - Počet zařízení zájmového vzdělávání (ZZV) v jednotlivých obcích 

Název obce Počet ZZV Z toho 
ŠD ŠK DDM/SVČ 

Celkem 35 24 5 6 
Bohušovice nad Ohří 1 1     
Brozany nad Ohří 2 1     
České Kopisty 1 1     
Hoštka 1 1     
Křešice 1 1     
Liběšice 2 1   1 
Litoměřice 13 8 3 2 
Ploskovice 1 1   1 
Polepy 1 1     
Štětí 6 4 1 1 
Terezín 1 1     
Třebušín   1     
Úštěk 3 1   1 
Žalhostice 1 1     

Zdroj: školský rejstřík MŠMT 

Z hlediska zřizovatele celkem 3 zařízení zájmového vzdělávání zřizuje soukromý subjekt, konkrétně právní 

formy s.r.o., o.p.s. a dále pak z.s. Ostatní zřizovatelé jsou z veřejného sektoru. 

 

3.1.7.1.1 Dostupnost zájmového vzdělávání 

Co se týče dostupnosti zájmového vzdělávání, jak již bylo zmíněno, každá základní škola (vyjma ZUŠ) zřizuje 

školní družinu nebo školní klub. Ty realizují v rámci svých vzdělávacích aktivit zájmovou činnost. Obecně lze 

konstatovat, že kapacity ve školních družinách jsou naplněny a řada škol má nastavený systém pro udělování 

míst v družině. V obcích, kde je zřízeno středisko volného času/DDM zájmovou činnost přebírají tato zařízení. 
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Z některých obcí je zhoršená dostupnost dopravy za zájmovým vzděláváním, a to z důvodů menšího množství 

spojů. 

 

Mapa 5 - Přehled zařízení zájmového vzdělávání na území SO ORP Litoměřice 

 

Zdroj: vlastní tvorba mapy 

3.1.7.1.2 Pracovníci v zájmovém vzdělávání 

Nepočítaje vychovatele ve školních družinách a školních klubech řadu kroužků na základních školách vedou 

samotní učitelé. Pedagogičtí pracovníci mají zájem o vedení kroužků i o organizování akcí pro děti, což je 

nepochybně silnou stránkou regionu a vypovídá o angažovanosti učitelů. Nicméně se školy potýkají 

s nedostatečnými finančními prostředky na odměňování vedoucích kroužků a často se stává, že učitelé na 

školách vedou kroužky ve svém volném čase. 
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3.1.7.1.3 Střediska volného času/DDM 

V monitorovaném území je celkem 6 středisek volného času/DDM. Oproti minulému sledovanému období 

v MAP I se rozšířil počet z 5 na 6, kde vzniklo nové zařízení v Ploskovicích. Jak je vidět, Střediska volného 

času/DDM jdou s dobou a zařazují mezi svou nabídku kroužků i moderní činnosti, nejen ty tradiční jako jsou 

tvořivé práce, vaření, keramika, jazyky a klasické „sportovky“. V Litoměřicích a Štětí nabízejí například 

kroužek Nerf, svět Youtube, Parkour aj. Ve srovnání s monitorovaným období v MAP I mezi více rozšířené 

kroužky pak začínají patřit kroužky s polytechnickou tématikou jako například robotika, fyzikální 

experimenty, legování apod. Lze tedy obecně říci, že nabídka kroužků odpovídá moderním zájmům, jde 

s dobou a reaguje tak na momentální zájmy dětí a mládeže. 

Tabulka 22 - Přehled nabídky středisek volného času/DDM 

Název zařízení Název kroužků 
Dům dětí a mládeže 
při ZŠ Aloise Klára 
Úštěk 

Šikulka, Keramika, Běžecký kroužek, Tvořivá dílna, Vaření, Míčové a pohybové hry, 
Aerobik, Klub všeználek, Florbal, Jóga, Atletika, Stolní tenis, Sportovky, Cvičení s 
hudbou, Angličtina, Němčina, Ruský jazyk, Školní časopis, Čtenář, Klub zábavné 
logiky a deskových her, Dramaťák, Hudebně-pohybový. 

Středisko volného 
času při ZŠ Liběšice 

Keramika, Angličtina, Florbal, Stolní a logické hry (robotika), Jóga, Dovedné ruce, 
Keramika, Sportovní, Vaření, Ekotým, Stolní tenis, Táborník, Hravé tvoření, 
Vybíjená, Časopis, Tvořivá dílna, Kangoo Jumping (skákací boty). 

DDM Rozmarýn 
Litoměřice  
(pod něj spadá 
Technický klub 
mládeže- TKM) 

Anglický jazyk, Ateliér kresby a malby, Atletika pro děti, Badminton, Deskové hry, 
Fit Girl, Florbal, Fotbálek, Fotografický kroužek, Gejmr, Gymnastika, Herpetologický 
kroužek, Hravé cvičení, In-Line, Jezdecký kroužek, Jogínek, Jumping, Keramika, Klub 
dobré ráno, Klub kreativity, Kuchtík, Kytara, Žonglování, Magic The Gathering, 
Mažoretky, Míčovky, Minecraft Friends, Nerf, Pokémon, Rozmarné divadlo, 
Rukoprčky, Rybářský, Sportovky, Stolní tenis, Svět youtuberingu, TKM-digitální 
dílna, TKM-elektrotechnika, TKM-Funkční modelář, TKM-ICT, TKM-lab.Hejrovský, 
TKM-lego technic, TKM-Merkur a vláčky, TKM-nejmenší robo., TKM-plastik 
modelář, TKM-robotika, TKM-šicí dílna, TKM-stavba hudebních nástrojů, Tvořílek, 
Tvořivý ateliéer, Včelaři, Večery pro tvořivé, Výtvarná dílna, Zoobadatelé, Zumba. 

DDM-SVČ Litoměřice 
(při Střední  a 
Mateřské škola, 
o.p.s.) 

Nabídka kroužků není volně dostupná. Zařízení je registrováno ve školském rejstříku. Nejsou 
k dispozici materiály jejich činnosti. Na webových stránkách zřizovatele nejsou uvedeny 
žádné informace k provozu. 

DDM Štětí Baby tenis, Dílnička Minecraft, HOPA, Hopsání, Hravá angličtina, Keramika, 
Kondiční cvičení, Kopaná, Kreativní dílnička, Kudy z nudy, Kytara, Legování, Malý 
ajťák, Mažoretky, Míčové hry, Mini tenis, Minidance, Minivolejbal, Nefrky, 
Otevřená herna, Parkour, Přežití, Ruční práce, Sebeobrana, Sportovní kroužek, 
Stolní tenis, Taekwondo, Tancujeme s X-pad, Tenis, Tuláci, Tvořílci, vaření a pečení 
s Marcelkou, Volejbal, Výtvarníček, Youtuberka. 
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DDM při ZŠ 

Ploskovice 

1.pomoc, anglický jazyk, Fyzikální experimety, Hra na kytaru, Hra na zobcovou 
flétnu, Korálkování, Logické hry na tabletech, Pěvecký sbor, Sportovní kroužek, 
Tvořivá dílna, Výtvarný ateliér, Výtvarný kroužek. 

Zdroj: internetové a facebookové stránky daných zařízení 

3.1.7.1.4 Neformální vzdělávání 

Mezi organizace, které poskytují aktivity neformálního vzdělávání, tedy mimo školská zařízení na území SO 

ORP Litoměřice, patří například fotbalová družstva, Asociace turistických oddílů mládeže ČR-TOM, Junák-

český skaut, Sdružení dobrovolných hasičů, cyklistické kluby, Český rybářský svaz, různé místní spolky. 

Většinou se jedná o sportovní či jiné venkovní aktivity. V některých obcích existují i malé spolky, či neformální 

skupiny, které se scházejí za účelem rukodělných prací s dětmi jako například spolek Drahozubáček z.s., který 

dělá tematické akce pro děti. Ty většinou bývají taktéž spojeny s tvořivými dílnami, kdy děti vyrábějí 

například dárečky pro setkání seniorů apod.  

 

3.1.8 PRACOVNÍCI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Tabulka 23 - Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky zřizovaných obcemi, školní rok 
2018/2019 

CELKO
VÝ PO

ČET 
PRACO

VNÍKŮ  
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA 

ÚVAZKY 
ZŠ+MŠ 
(včetně 

vychovatelů) 

Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí  
pracovníci 

učitelé  

vychovatelé 

asistent 
pedagoga 

speciální 
pedagog 

psycholog  

učitelé  

asistent 
pedagoga 

chůva  

990,68 378,55 62,31 53,05 1,26 0,49 118,36 188,86 14,37 0,21 75,32 892,80 
Zdroj: výkaz MŠMT R 13_01, P 1-04 
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3.1.9 ROZBOR INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL, ZÁKLADNÍCH A ZÁKLADNÍCH 

UMĚLECKÝCH ŠKOL, ZHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU A STAVU VYBAVENOSTI ŠKOL 

3.1.9.1 MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Každá škola řeší technický stav budovy úměrně jejímu stáří. Obecně lze říci, čím starší budova, tím více jsou 

nutné opravy. Nicméně největší problémy mají v Žalhosticích, kdy stávající mateřská škola je v hodně 

špatném stavu a obec přistoupila k nové výstavbě. Obdobnou situaci novou výstavbou vyřešili v Ploskovicích, 

kdy budova, ve které probíhalo vzdělávání potřebovala rekonstrukci. Objekt nebyl v majetku města, a navíc 

se jednalo o budovu historickou. Pro velkou řadu omezení z toho vyplývající momentálně stojí v Ploskovicích 

škola nová. Další škola, která potřebovala větší rekonstrukci je v Brozanech nad Ohří, kde již rekonstrukční 

práce započaly. Řada škol se však potýká s potřebami nutných oprav jako je výměna oken, podlahových krytin 

apod. Co se týče technického stavu budov tak nejvíce oprav je nutných v úštěcké základní škole A. Klára, 

navíc kompletní rekonstrukci ztěžuje fakt, že se jedná o historickou budovu, kde řešit například 

bezbariérovost je velmi obtížné. Problém bezbariérovosti školy řeší řada škol z hlediska technického řešení. 

Jedná se zejména o budovy historické nebo o budovy, které nebyly původně postaveny pro školské zařízení, 

nebo o budovy, kde se na bezbariérovost nemyslelo. Konkrétním příkladem je zmíněná Základní škola A. 

Klára v Úštěku, dále pak budova Mateřské školy a Svobodné základní školy v Třebušíně, mateřská škola ve 

Velkých Žernosekách. 

Mnoho škol také potřebuje investovat do modernizace zázemí jako jsou školní jídelny, šatny, tělocvičny, 

venkovní sportoviště a samozřejmě pak modernizovat odborné učebny, modernizovat či vybudovat venkovní 

učebny. Řada škol taktéž řeší bezpečnost škol zejména z hlediska přístupu cizích osob do budovy. 

3.1.9.2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Základní umělecká škola Litoměřice poskytuje vzdělávání ve 4 budovách v rušné části města v bezprostřední 

blízkosti velmi frekventované silnice. Jedná se o budovy vilového typu, které potřebují své opravy. Prostorově 

přestávají budovy vyhovovat, počet žáků se neustále zvyšuje, zájem o studium je velký. Výuka tanečního 

oboru probíhá v pronajatém tanečním sále v litoměřickém domě kultury. Učebny v budovách je potřeba 

průběžně obnovovat. ZUŠ proto hledá nové prostory pro sloučení výuky do jedné budovy, pro možnost 

rozšíření výuky pro větší počet zájemců a v neposlední řadě pro zajištění bezpečnosti žáků při docházce do 

ZUŠ. 

Taktéž ZUŠ Štětí má své potřeby pro opravu budovy jako například nová fasáda, nové sanační omítky, či 

nákup nového vybavení pro nový dramatický obor či nakoupení nových nástrojů. 
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3.1.10 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST DO ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Níže uvedená mapa vyznačuje dopravní dostupnost spádové obce do obce se školou. Mapa je sestavena na 

základě dopravních spojů vlakových a autobusových. Jak je vidět, řada menších obcí nemá žádný spoj do 

obce se školou, a proto musí řešit dopravu individuálně. Ne vždy spoje situačně navazují na konec vyučování 

ve školách a žáci se pak pohybují bezprostředně po dané obci. Z tohoto důvodu školy, či jiná školská zařízení 

tuto situaci řeší kroužky po vyučování. Mnohdy se stává, že se žáci, kteří dojíždějí do škol, nemohou kvůli 

nedostatečným odpoledním spojům účastnit volnočasových aktivit, neboť rodiče jsou v zaměstnání a 

nemohou je tedy dopravit na kroužky. Závěrem lze ale říci, že časová návaznost na začátek a konec vyučování 

je dostačující, vyjma obcí, kde se řeší doprava individuálně. 

Dopravu do škol na území zajišťuje zejména autobusová doprava, která má hustější síť spojů. Vlaková 

doprava nepokrývá celé území. 

Mapa 6 - Dopravní dostupnost do škol-vymezení dostupnosti dopravních spojů přilehlých obcí do obcí se 
ZŠ/MŠ 
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Zdroj: vlastní šetření, vlastní úprava mapy 

Mapa 7 - Dopravní dostupnost škol - autobusové spoje, část 1 

 

Zdroj: vlastní šetření, vlastní úprava mapy 
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Mapa 8 - Dopravní dostupnost škol - autobusové spoje, část II. 

 

Zdroj: vlastní šetření, vlastní úprava mapy 
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Mapa 9 - Dopravní dostupnost škol - autobusové spoje, část III. 

 

Zdroj: vlastní šetření, vlastní úprava mapy 
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Mapa 10 - Vlaková doprava na území SO ORP Litoměřice 

 

Zdroj: vlastní šetření, vlastní úprava mapy 

 

3.1.11 SOCIÁLNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ 

3.1.11.1 BEZPEČNOST A KRIMINALITA 

Rizikovost okresu Litoměřice vyhodnocuje Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje-aktualizace 2019 pod 

průměrem České republiky (ČR). Jako parametr při hodnocení rizikovosti je počet obyvatel, index 

nezaměstnanosti, index počtu vyplacených sociálních dávek, index kriminality. Ostatní okresy Ústeckého 

kraje mají výsledek nad průměrem ČR. I když je Ústecký kraj vyhodnocen jako druhý nejvíce rizikový kraj 

v rámci ČR, samotný Litoměřický okres si stojí z hlediska bezpečnosti velmi dobře. 

Kriminalita mládeže v Ústeckém kraji - dle statistických dat klesl počet vyšetřovaných nezletilých, počet 

mladistvých mírně narostl. Kontinuálně poklesl i počet spáchaných skutků. Delikvence mládeže se objevuje 
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počátkem školní docházky. Závažnější delikvence se objevuje kolem 12. roku věku. Převládají drobné 

krádeže, určité druhy omezování (např. šikana ve škole) Bezpečnostní analýza uvádí, že hlavní příčinou 

delikvence mládeže je nedostatečná a nedůsledná výchova rodičů, neúplnost či nefunkčnost rodin, 

nepodnětné nebo sociálně slabé prostředí.  Často nedokáží rozlišovat hranici, kdy jejich jednání je již 

kriminální. 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje – aktualizace 2019, ke shlédnutí zde. 

Graf 1 - Základní druhy trestné činnosti v Ústeckém kraji v letech 2012 až 2018 

 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje – aktualizace 2019 

Ve srovnání s jinými okresy Ústeckého kraje je v roce 2018 index evidence počtu dětí a mládeže orgánem 

OSPOD – kurátoři pro mládež v Litoměřickém okrese s přepočtem na 10 tis. obyvatel 25,8. Nejvyšší index 

v rámci Ústeckého kraje je 104,4 a nejnižší 22,2. Sousední okres Lovosice 22,2, Roudnice nad Labem 24,3, 

Ústí nad Labem 54,6. Celkem za kraj pak 48,3. 
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Graf 2 - Počet evidovaných dětí a mladistvých kurátory pro mládež OSPOD 2018 

 

Zdroj: Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje – aktualizace 2019 

3.1.11.2 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 

SO ORP Litoměřice je ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Na svém území má celkem 3 sociálně vyloučené 

lokality, přičemž obec Štětí je v koordinovaném přístupu (2015).  
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Mapa 11 - Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR 

 

Zdroj: MMR, ke shlédnutí zde 

Níže uvedená mapa ukazuje odhad počtu dětí do 15 let vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách. SO 

ORP Litoměřice je v rozmezí 101-200. 
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Mapa 12 - Odhad počtu dětí do 15 let vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách 

 

Zdroj: Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“. Ke shlédnutí zde 

3.1.11.3 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI, MLÁDEŽ A RODIČE 

Tabulka 24 - Popis registrovaných sociálních služeb na území se zaměřením na děti, mládež a rodiče 

Obec Název organizace Cílová skupina Druh služby 
Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené 

děti a mládež – SRDÍČKO 
- osoby s kombinovaným 
postižením 
-osoby s mentálním 
postižením 

denní stacionář 

Litoměřice Domov pro matky s dětmi (Diakonie)  -matky s dětmi azylové domy 
Litoměřice Středisko NADĚJE - Osvobození, 

nízkoprahový klub pro děti a mládež  
- děti a mládež ve věku od 6 do 
26 let ohrožené společenskými 
nežádoucími jevy 

nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

Litoměřice Středisko NADĚJE Pokratická - 
sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi 

-rodiny s dítětem/dětmi sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Litoměřice Klub Plamínek Litoměřice - Asociace 
rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR 

-rodiny se zdravotně 
postiženým dítětem/dětmi 
 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Terezín Centrum pro náhradní rodinnou péči 
o.p.s.  

-rodiny s dítětem/dětmi 
-žadatelé o náhradní péči 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Zdroj: Komunitní plán města Litoměřice, registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV 



Projekt MAP ORP Litoměřice II, Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 Aktualizace MAP 2020 
 

 

45 

Tabulka 25 - Další služby v návaznosti na cílovou skupinu dětí 

Obec Název organizace Cílová skupina Druh služby 
Litoměřice Centrum pro zdravotně 

postižené děti a mládež – 
SRDÍČKO 

-děti ve věku 18 měsíců až 3 
roky 

Služba péče pro děti ve věku od 18 
měsíců do 3 let v denním režimu 
včetně poskytování stravovacích 
služeb po dobu pobytu dítěte 

Litoměřice Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústeckého kraje a 
Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
Pracoviště Litoměřice 

  

Litoměřice FOD Klokánek Litoměřice  -děti, které potřebují 
okamžitou pomoc 

Pomoc ohroženým dětem s 
pověřením k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí 

Litoměřice Klika 1, o.s.  Informační centrum pro mládež 
Litoměřice Miniškolička Klubíčko Děti od 2 do 6 let Hlídání dětí 

Zdroj: Komunitní plán města Litoměřice 

 

Tabulka 26 - Seznam mateřských center na území 

Obec Název zařízení 
Hoštka Mateřské centrum Mája 
Litoměřice MC Rozmarýnek při DDM Rozmarýn 
Litoměřice Mateřské centrum Klubíčko 
Štětí Mateřské centrum Žabka při DDM Štětí 

Zdroj: vlastní šetření 

 

3.1.12 NÁVAZNOST NA DOKONČENÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tabulka 27 - Seznam středních škol a jejich oborů v ORP Litoměřice 

Obec Název školy Obory 
Litoměřice Střední škola pedagogická, 

hotelnictví a služeb, Litoměřice, 
příspěvková organizace 

Informační technologie, Mechanik opravář motorových 
vozidel, Elektrikář, Krejčí, Instalatér, Malířské a natěračské 
práce, Zedník, Obchodně podnikatelská činnost, 
Ekonomika a podnikání, Hotelnictví, Kuchař-číšník, 
Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pečovatelské služby, 
Sociální činnost, Výchovná a humanitární činnost-sociálně 
výchovná činnost, Pedagogické lyceum 

Litoměřice Vyšší odborná škola, Obchodní 
akademie, Střední odborná škola a 
Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., 
Litoměřice, Palackého 730/1 

Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání, Podnikatel, 
Podnikání 

Litoměřice Soukromá střední odborná škola (1. 
KŠPA), s.r.o. 

Ekologie a životní prostředí, Informační technologie, 
Podnikatelská administrativa, Ekonomika a podnikání, 
Podnikání, Veřejnosprávní činnost 
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Litoměřice Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Oděvnictví, Krejčí, Nábytkářská a dřevařská výroba, 
Nábytkářství, Truhlář, Ekonomika a podnikání, Podnikání, 
Kuchař-číšník, Propagace, Aranžér, Kosmetička, 
Kosmetické služby, Vlasová kosmetika, Kadeřník, 
Gymnázium – všeobecné, Gymnázium (4leté), Gymnázium 
(6leté), Gymnázium (8leté), Scénická a výstavní tvorba, 
Grafický design, Umělecký truhlář a řezbář 

Litoměřice Gymnázium Josefa Jungmanna, 
Litoměřice, Svojsíkova 1, 
příspěvková organizace 

Gymnázium-všeobecné (4leté), Gymnázium (4leté), 
Gymnázium-všeobecné (8leté), Gymnázium (8leté) 

Litoměřice Soukromé střední odborné učiliště 
INDUSTRIA spol. s r.o. 

Podnikání, Kosmetické služby, Kadeřník 

Litoměřice Střední škola Pohoda s.r.o. Potravinářská výroba, Cukrářské práce, Cukrář-výroba, 
Cukrář, Podnikání, Cestovní ruch, Stravovací a ubytovací 
služby, Kuchař-číšník pro pohostinství, Kuchař – číšník, 
Kuchařské práce, Kosmetička, Kosmetické služby, Masér 
sportovní a rekondiční, Vlasová kosmetika, Kadeřník, 
Rekondiční a sportovní masér 

Litoměřice Základní škola speciální, Základní 
škola praktická a Praktická škola, 
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková 
organizace 

Praktická škola dvouletá 

Štětí Vyšší odborná škola obalové 
techniky a Střední škola, Štětí, 
Kostelní 134, příspěvková organizace 

Informační technologie, Strojní mechanik, Mechanik 
elektrotechnik, Mechanik elektronik, Informační 
technologie-aplikace osobních počítačů, Elektrikář, 
Truhlář, Obalová technika, Informatika v ekonomice, 
Design interiéru 

Zdroj: školský rejstřík MŠMT 

 

Tabulka 28 - Seznam škol na území SO ORP Litoměřice a sousedních ORP 

Název ORP Počet středních škol 
Litoměřice 9 
Roudnice nad Labem 4 
Lovosice 2 
Ústí nad Labem 12 
Česká Lípa 10 

Zdroj: školský rejstřík MŠMT 

Na základní školství na území navazuje celkem 9 středních škol jak s administrativními, tak i řemeslnými 

obory. V sousedních ORP je dalších 28 středních škol. Návaznost základního školství na střední je dobře 

pokryté. Nicméně Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje-aktualizace 2019 uvádí, že by střední školy měly 

více reagovat s nabídkou oborů na situaci na trhu práce. 
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3.2 SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY 
3.2.1 TÉMATA MAP V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Témata MAP v řešeném území byla pro přehlednost rozdělena na části: 

o Rozvoj čtenářské, matematické (pregramotnosti), rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka 

v jiných oblastech jako je polytechnické vzdělávání, vzdělávání v informačních technologiích, 

cizích jazycích aj., 

o zájmové a neformální vzdělávání, sport a tělesná výchova, 

o rovné příležitosti, společné vzdělávání, inkluze 

o infrastruktura, 

o lidské zdroje, spolupráce. 

Průřezovým a hodně zmiňovaným faktorem pro rozvoj škol jsou finance, a to ať pro nákup nových pomůcek, 

vybavení, ale i vzdělávání pedagogů. Dá se konstatovat, že finance jsou společným jmenovatelem pro 

všechny potřeby škol. I přesto, že existuje řada mechanismů pro získání financí do rozpočtu školy. Ne všechny 

školy „umí chodit“ v dotačních titulech, a ne každá škola si může dovolit zaplatit nějakého zpracovatele pro 

vyřízení žádosti o projekt. 

Je nutné taktéž vzít v potaz lidský faktor, kdy školy potřebují pomoci s prevencí syndromu vyhoření svých 

učitelů, potřebují fungující nástroj pro sdílení praktických zkušeností jednak uvnitř školy, ale i v rámci dalších 

škol. Navštěvovat ty vzdělávací semináře, které mají hodnotu a mohou je pak následně využít ve vyučování. 

Dále pak některé školy řeší stabilizaci jejich pedagogického sboru (odchody do důchodu, chybí kvalifikovaní 

pedagogové např. na matematiku, cizí jazyky). Chybí dostatečná IT vybavenost řady učitelů.  

Mnoho škol také vidí v rostoucím administrativním zatížení samotných učitelů, kteří chtějí učit, a nikoliv se 

věnovat administrativním úkonům, které plnit musí, tudíž pak musí omezit některé jiné pro učitele 

potřebnější činnosti. Řada škol vidí by potřebovala systémovou podporu, či změnu pro kvalitnější vzdělávání. 

Některé ze škol taktéž řeší otázku své prezentace na veřejnosti a posílení spolupráce s rodiči, kdy školy mají 

zájem spolupracovat s rodiči, tak aby vzdělávání bylo komplexní. 

Školy na území SO ORP Litoměřice realizují mnoho aktivit na podporu jednotlivých gramotností, a mají své 

vlastní plány pro další aktivity se zaměřením na podporu čtenářské a matematické (pre)gramotnosti a dalších 

(pre)gramotností. Z uvedených aktivit, které školy realizují je vidět hodně vliv tzv. Šablon, které mají pozitivní 

dopad. 
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3.2.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo v roce 2019 šetření v rámci něhož srovnávali Šablony 

I a aktuální stav oblastí podporovaných z OP.  

V rámci mateřských škol vyplnilo dotazník 71,4%, což je pod krajským i republikovým průměrem. Základní 

školy vyplnili dotazník v 92%, což je nad průměrem krajským i republikovým. 

Tabulka 29 - Návratnost dotazníků v rámci šetření MŠMT – mateřské školy 

 

Tabulka 30 - Návratnost dotazníků v rámci šetření MŠMT – základní školy 

 

Mezi hlavní oblasti podporované z OP jsou: 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 

Mezi další oblasti podporované z OP jsou: 

A. Jazykové vzdělávání  

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 
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C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

D. Kariérové poradenství pro žáky (v případě ZŠ) 

Mateřské i základní školy měly hodnotit aktuální stav v příslušných oddílech dotazníku na následující škále: 

1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 

2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 

3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 

4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na 

vnitřní i vnější podněty) 

 

3.2.2.1 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MŠMT – MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Výsledky mateřských škol z jednotlivých podporovaných oblastí z OP jsou pod republikových průměrem, 

v některých oblastech i pod průměrem krajským. Nejlepší hodnocení má oblast Sociální a občanské 

dovednosti a další klíčové kompetence. Nejhorší výsledky má pak Podpora polytechnického vzdělávání. Ve 

srovnání oproti Šablonám I došlo ve všech oblastech ke zlepšení. Největší změna oproti původnímu je 

v Podpoře rozvoje matematické pregramotnosti. Nejmenší změna pak v oblasti Sociální a občanské 

dovednosti a další klíčové kompetence. Lze tedy konstatovat, že realizace Šablon má všeobecně pozitivní vliv 

na rozvoj podporovaných oblastí. 

Tabulka 31 - Výsledky z Hlavních podporovaných oblastí – mateřské školy 
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Tabulka 32 - Výsledky z Dalších podporovaných oblastí – mateřské školy 

 

V podrobnějším šetření jednotlivých oblast v rámci kterých, školy hodnotili jednotlivé kompetence, tak 

nejhůře si stojí Podpora polytechnického vzdělávání, kdy v některých kompetencích došlo dokonce 

k mírnému procentuálnímu propadu. V oblasti Podpory inkluzivního/společného vzdělávání došlo 

k výraznějším nárůstům zlepšení určitých kompetencí dokonce i nad republikový průměr. 

3.2.2.2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MŠMT – ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Výsledky základních škol z jednotlivých podporovaných oblastí z OP jsou pod republikovým průměrem, 

v některých oblastech i pod krajským průměrem. Nejlepší hodnocení má oblast Sociální a občanské 

dovednosti a další klíčové kompetence, naopak nejhorší má tak jako v případě šetření mateřských škol 

Podpora polytechnického vzdělávání. Oproti Šablonám I všechny oblasti zaznamenávají zlepšení. 

Tabulka 33 - Výsledky z Hlavních podporovaných oblastí – základní školy 

 



Projekt MAP ORP Litoměřice II, Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 Aktualizace MAP 2020 
 

 

51 

Tabulka 34 - Výsledky z Dalších podporovaných oblastí – základní školy 

 

Podrobnější výsledky šetření ukazují, že řada dílčích činností jednotlivých oblastí je v hodnocení srovnání s ČR 

nad průměrem, řada pod průměrem. 

 

3.2.3 ANALÝZA DOTČENÝCH SKUPIN V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Tabulka 35 - Analýza dotčených cílových skupin v oblasti vzdělávání 

Cílová skupina (CS) Očekávání CS Rizika CS 
Rodiče dětí MŠ - zařazení dítěte do zařízení automaticky 

- zajištění péče o dítě po celou dobu, co je 
rodič v zaměstnání (ideálně zdarma),  
- vysoká kvalita zařízení a nabízených 
aktivit pro dítě 
- výchova dětí 

- nevyužití nabízených služeb, nikdy není 
možné se zavděčit všem 
- výchova dětí přenechána na MŠ 
- nezájem o výchovu dětí 
- nezodpovědný přístup/ nespolupráce 

Rodiče žáků ZŠ - vysoká kvalita zařízení a nabízených 
aktivit pro dítě 
- výchova dětí 
- dostatečné kapacity ve školních 
družinách 

- nespolupráce rodičů s ZŠ 
- nízká úroveň domácí přípravy dětí 
-často výchova dětí přenechána na ZŠ 
- rodiče neučí děti základním návykům 
jako je slušnost, respekt 

Děti MŠ -dostatečné kapacity 
-kvalitní a dostatečné personální a věcné 
zázemí 

- neumějí rozeznat, co je správné a co ne, 
jsou ovlivnitelní 
-nejsou motivované 

Děti MŠ se speciálními 
potřebami/handicapem 

- dostatečně kvalifikovaný personál 
- dostatečné zázemí 
- připravenost MŠ na tuto cílovou skupinu 

- nespolupráce rodičů s MŠ (neochota 
rodičů spolupracovat při identifikaci 
možných SVP) 
- strach rodičů z nálepkování 
- neodborný přístup pedagogů 

Žáci ZŠ - kvalitně vybavená škola/ šk. zařízení 
- kvalitní, odborní PP 
- moderní zázemí a pomůcky 

- žáci nerespektují učitele 
- nejsou motivovaní, bez zájmu o výuku a 
vzdělávání 
-šikana mezi žáky 
-znalosti žáků jednotlivých škol jsou 
nevyrovnané 
-nedostatečná vzdělanost žáků pro další 
úroveň vzdělávání (souvisí s různou 
úrovní škol na území) 
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Žáci ZŠ se speciálními 
potřebami 
/handicapem 

- kvalitně vybavená škola/ šk. zařízení 
- kvalitní, odborní PP 
- moderní zázemí a pomůcky 

- nespolupráce rodičů s MŠ (neochota 
rodičů spolupracovat při identifikaci 
možných SVP) 
- strach rodičů z nálepkování 
- neodborný přístup pedagogů 

Nadaní žáci - zajímavá činnost, zajímavé podněty 
- zájem ostatních ze strany PP a spolužáků 
a rodičů 

-nepochopení ze strany spolužáků, 
škatulkování 
-školní neúspěch 
-přemýšlí v širších souvislostech, z tohoto 
důvodu mnohdy potřebují delší dobu na 
přemýšlení a učiteli jsou vnímáni jako 
pomalí 
-sociálně neakceptované projevy chování 

Rodiče nadaných žáků 
- uzpůsobená výuka pro nadané žáky 
- pedagogičtí pracovníci jsou proškolení, 
jak s nadanými žáky pracovat 

- elitářské chování rodičů 
-ostych požadovat pro své dítě výuku 

Pedagogové a další 
zaměstnanci škol a šk. 
zařízení 

- dostatečné ocenění za odvedenou práci,  
-přizpůsobení zaměstnání i jejich 
potřebám (snížení administrativní zátěže 
- větší kompetence při vzdělávání dětí, 
- ochrana před dětmi,  
- možnost rozvíjet výuku i netradičními 
způsoby 
-možnost vzdělávání 
-kvalitní a dostatečné prostředky k výuce 

- lidský faktor, nízký příjem a tím i odliv 
pedagogických pracovníků a specialistů 
-málo motivovaných pedagogů, 
pedagogové se syndromem vyhoření 
-pedagog je mnohdy šikanován ze strany 
dětí 
-nedostatečný počet kvalitních 
pedagogických pracovníků 

Ředitelé škol a šk. 
zařízení 

-dostatek finančních prostředků 
-dostatek kvalitního personálu 
-dobrá spolupráce se zřizovatelem 
-dobrá spolupráce s personálem školy 
-dobrá spolupráce s rodiči 

-nedostatečné finance na odměňování 
pracovníků 
-nedostatečný počet PP s aprobací např. 
matematiky 
-přenos neustále větší administrativní 
zátěže na školu 

Zřizovatelé škol a šk. 
zařízení – obce 

-dostatek finančních prostředků na 
zajištění chodu školy či šk. zařízení 
-dobrá spolupráce s ředitelem 

-menší obce dotují své školy a šk. zařízení, 
neboť chtějí školy v obci udržet i přes 
menší počet dětí/žáků 

Zřizovatelé škol a šk. 
zařízení – soukromý 
sektor 

-dostatek finančních prostředků na 
zajištění chodu školy či šk. zařízení 
-finanční podpora ze strany státu a lepší 
propagace neobecních zařízení 

- může sklouznout do podnikatelských 
aktivit, kdy 
na úkor zisku bude potlačena kvalita 

Zřizovatelé škol a šk. 
zařízení – kraj 

- nižší administrativa spojená s vedením a 
zřizováním škol, 
- méně zodpovědnosti a nutnosti 
finančních příspěvků 

-lidský faktor, nerealistická očekávání, 
byrokracie 

Představitelé obcí, ve 
kterých není žádná 
škola ani jiné školské 
zařízení 

-získání dostatku financí na zřízení zařízení, 
získání podpory pro svoz dětí, 
-lepší domluva s nejbližší obcí o umístění 
dětí do jejich školy 

- lidský faktor, nerealistická očekávání 

Partneři škol (NNO, 
sdružení rodičů, 
sponzoři..) 

-lepší komunikace a spolupráce se školami 
v rámci jednotlivých projektů, lepší péče a 
kvalita pro jejich děti 

-nesplnitelná očekávání z důvodu 
neznalosti kompetencí škol či zřizovatelů 
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3.2.4 VÝCHODISKA PRO STRATEGICKOU ČÁST 

3.2.4.1 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ A KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ 

Společným jmenovatelem probíraných témat na území je financování, spolupráce, rozvoj a motivace, 

infrastruktura.  

Největší zájem na území je o oblast infrastruktury, druhou problémovou oblastí je financování, ať už se jedná 

o financování infrastruktury nebo lidských zdrojů, provozu, či materiálového zajištění. Další problémovou 

oblastí je téma spolupráce, respektive nižší úroveň spolupráce napříč všemi aktéry. V území je konkurenční 

prostředí mezi jednotlivými školami. Zároveň není všude nastavená dobrá spolupráce rodiče – děti/žáci-školy 

a šk. zařízení.  

 

3.2.4.2 VYMEZENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ ROZVOJE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Na základě jednání o potřebách byly stanoveny a vymezeny tyto prioritní oblasti: 

Prioritní oblast 1 - Žáci a děti "Škola hrou" je zaměřena na podporu čtenářské, matematické 

(pre)gramotnosti, gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informačních technologií a rozvoj 

dalších kompetencí. 

Prioritní oblast 2 - Kvalitní školy a zařízení, včetně ZUŠ je zaměřena zejména na technický stav budov, 

bezbariérovost, dostatečné vybavení škol a školských zařízení, dostatečný počet odborných učeben a funkční 

zázemí, bezpečnost škol 

Prioritní oblast 3 - Spolupráce aktérů je zaměřena na podporu spolupráce aktérů vzdělávání napříč všemi 

úrovněmi škola či školské zařízení – rodič – zřizovatel – ostatní aktéři (kariéroví poradci, neziskový sektor......). 

Prioritní oblast 4 - Zájmové a neformální vzdělávání je zaměřena na zájmové a neformální vzdělávání tak, 

aby nabídka zájmového a neformálního vzdělávání byla dostupná na celém území, tj. v městských i 

venkovských oblastech. 

Prioritní oblast 5 - Společné vzdělávání, začleňování do společnosti je zaměřena na inkluzi a rovné 

příležitosti dětí a žáků se SVP, a na podporu nadaných žáků a práce s nimi v rámci vzdělávacích institucí a 

rodiny. 
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3.2.5 SWOT-3 ANALÝZA PRIORITNÍCH OBALSTÍ ROZVOJE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Tabulka 36 - SWOT-3 analýza PO 1 - Žáci a děti "Škola hrou" 

Silné stránky 
1. Dostupná nabídka doprovodných 

vzdělávacích akcí a jejich využívání 

školami. 

2. Školy umějí využívat dotační tituly a 

finanční podpory. 

3. Podpora rozvoje čtenářské 

pre/gramotnosti mateřských škol a 

prvního stupně základních škol. 

Slabé stránky 
1. Děti/žáci nejsou motivovaní a nemají 

zájem, znalosti dětí/žáků jsou 

nevyrovnané. 

2. Různá úroveň vybavení nebo chybějící 

vybavení. 

3. Nízká podpora čtenářské gramotnosti na 

druhém stupni základní škol 

Příležitosti 
1. Spolupráce a organizace společných akcí, 

motivační programy pro absolventy/žáky 

ve spolupráci se ZŠ, ZUŠ, SŠ a VŠ 

(zatraktivnění praxí apod.). 

2. Větší zapojení rodičů do podpory rozvoje 

vzdělávání dětí. 
3. Využívání netradičních forem výuky 

(inovace ve výuce, půlení tříd, tandemová 

výuka apod.), využívání pomůcek pro 

podporu u dětí/žáků s poruchou čtení 

(čtečky e-knih, audioknihy, ICT technika 

apod). 

Hrozby 
1. Nedostatek pedagogických pracovníků a 

chybějící finanční prostředky na kvalitní 

personál. 

2. Nezájem rodičů, především jejich 

nezodpovědný přístup, negativně 

naladění rodiče 

3. Slabá gramotnost rodičů v oblastech IT, 

matematické gramotnosti a čtenářské 

gramotnosti.   

 

Tabulka 37 - SWOT 3 analýza PO 2 - Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Silné stránky 
1. Velký zájem. 

2. Dobré pokrytí škol. 

3. Školy umějí využívat dotace. 

Slabé stránky 
1. Špatný technický stav budov, 

bezbariérovost, rozdělení výuky do více 

budov a nezajištěná bezpečnost škol a 

jejich okolí, a to i v rámci legislativy. 

2. Nedostatečné vybavení a zázemí a špatný 

stav učeben. 

3. Nevyhovující nebo chybějící okolí školy 

(hřiště, zahrada, sportoviště). 
Příležitosti 

1. Modernizace, výstavba, rekonstrukce a 

nákup vybavení. 

2. Finance a personál pro zajištění 

bezpečnosti škol a jejich okolí.  

3. Centralizace výuky do jedné 

budovy/organizace.  

Hrozby 
1. Nízký zájem žáků/rodičů o nekvalitně 

vybavené školy 

2. Finanční náročnost provozu škol a 

školských zařízení při nedostačující 

rekonstrukci. 

3. Nebezpečný provoz a okolí ohrožující 

děti. 
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Tabulka 38 - SWOT-3 analýza PO 3 - Spolupráce aktérů vzdělávání 

Silné stránky 
1. Školy jsou otevřené spolupráci a nabízejí 

různé aktivity pro děti/žáky/rodiče. 

2. Školy využívají nabízených akcí jinými 

organizacemi (kulturní, vzdělávací apod.). 
3. Dobrá spolupráce škol s odborem školství 

MěÚ Litoměřice a s projektem MAP 

Slabé stránky 
1. Nedostatečný počet kvalitních 

pedagogických pracovníků, vč. nízké PC 

gramotnosti pedagogů 

2. Špatná spolupráce aktérů vzdělávání ve 

více směrech, neexistence kvalitního 

systému přenosu dobré praxe. 

3. Špatné PR, propagace a osvěta. 
Příležitosti 

1. Pravidelná setkávání, dny otevřených 

dveří, posílení institutu rodiny. 

2. Pravidelné supervize a dostupná kvalitní 

školení. 

3. Podporující/efektivní spolupráce škol se 

zřizovatelem 

Hrozby 
1. Pedagogický pracovník ohrožený 

syndromem vyhoření, nedostatečným 

vzděláním a nízkou motivací. 

2. Zvyšování diferencí úrovně jednotlivých 

škol na území a prohlubování 

konkurenčního prostředí, včetně 

chybějícího přenosu informací mezi 

školami. 

3. Nekvalitní nabídka vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky, především 

v moderních metodách (velké množství 

nabídek vzdělávání, ale bez zaručení 

kvality). 

 

Tabulka 39 - SWOT-3 analýza PO 4 Zájmové a neformální vzdělávání 

Silné stránky 
1. Školy mají aktivity pro děti/žáky nad 

rámec svojí působnosti. 

2. Zájem pedagogických pracovníků o 

vedení kroužků/aktivit. 

3. Dobrá spolupráce škol s místními 

spolky/organizacemi (hasiči, TJ Sokol, 

apod.) 

Slabé stránky 
1. Nedostatečná nabídka polytechnických 

kroužků. 

2. Špatná dopravní dostupnost kroužků na 

venkově v odpoledních hodinách. 

3. Nedostatek financí, chybějící zázemí, 

vybavení a personál pro polytechnické 

kroužky. 
Příležitosti 

1. Rozšiřování nabídky v polytechnickém 

vzdělávání a podpora provozu a výstavba 

polytechnického centra. 

2. Zajištění dopravní dostupnosti mimo 

základní harmonogram dopravních spojů. 
3. Podpora aktérů v zájmovém a 

neformálním vzdělávání (zázemí, 

vybavení, lidské zdroje). 

Hrozby 
1. Nízký zájem žáků o polytechnické obory 

na SŠ. 

2. Snižování aktivit pro děti/žáky (zánik 

NNO). 

3. Nezájem rodičů (především z pohledu 

platby za kroužky/aktivity), nedostatek 

odborného personálu. 
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Tabulka 40 - SWOT-3 analýza PO 5 - Společné vzdělávání, začleňování do společnosti 

Silné stránky 
1. Fungující speciální a praktické školy. 

2. Zkušenosti pedagogických pracovníků 

s dětmi/žáky se SVP. 

3. Dobrá spolupráce škol se ŠPZ a 

spolupráce mezi vzdělávacími 

organizacemi. 

 

Slabé stránky  

1. Neaktivní rodič 

2. Nedostatek odborného personálu a jeho 

financování (učitelé, psychologové, 

chůvy, speciální pedagogové, asistenti) 

3. Chybějící pravidelná spolupráce 

v souvislosti s praxemi žáků na SŠ a VŠ, 

součástí je i výběr nevhodných patronátů 

praktikantů. 

Příležitosti 
1. Spolupráce s VŠ – zajistit dostatečný 

počet odborného personálu (možnosti 

praxe) 

2. Rozvoj konceptu rozvoje osobnosti žáka a 

učitelů – příklady dobré praxe, 

3. Koncepční podpora rozvoje výuky 

nadaných dětí.  

Hrozby 
1. Nekoncepční financování.  

2. Neudržitelnost/ tlak v rámci začleňování 

žáků se SVP do běžných tříd na ZŠ. 

3. Nedostatek kvalifikovaných kantorů.  
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4 STRATEGICKÝ PLÁN 

4.1 VIZE 

Území pokryté kvalitními školami, školskými zařízeními, zájmovým a neformálním vzděláváním, které jsou 
dostupné pro všechny a na stejné úrovni. 

Klíčoví aktéři na území vzájemně spolupracují na kvalitním rozvoji vzdělávání a navzájem si sdílí dobrou 
praxi. 

Kompetentní a inspirující pedagogové vytvářejí prostředí pro získávání nových znalostí, schopností a 
dovedností dětí a žáků a spoluprací s rodiči zabezpečují optimální podmínky pro vyrůstající generaci, která 

je základem pro vyšší úroveň života v regionu. 

 

4.2 PRIORITY ÚZEMÍ 
Na území bylo po diskuzích a schválení Řídícím výborem definováno celkem 5 prioritních oblastí. 

Prioritní oblast  Cíl 

1. Žáci a děti „Škola hrou“ 

1.1 Podpora čtenářské (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého 

žáka 

1.2 Podpora matematické (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého 

žáka 

1.3 Podpora (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání 

a informačních technologií a podpora rozvoje potenciálu každého žáka 

2. Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

2.1 Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost 

2.2 Dostatek vybavení a odborných učeben 

2.3 Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny 

2.4 Využité okolí škol a šk. zařízení – hřiště, zahrady, sportoviště 

2.5 Bezpečné školy 
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3. Spolupráce aktérů vzdělávání 

3.1 Dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických 

pracovníků. 

3.2 Komplexní spolupráce škola + rodič; škola + zřizovatel; škola + ostatní 

(kariéroví poradci, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy a učiliště, veřejnost 

apod.) 

4. Zájmové a neformální vzdělávání 4.1 Dostupná a kvalitní nabídka zájmového a neformálního vzdělávání 

5. Společné vzdělávání / 
začleňování do společnosti 

5.1 Informovaný rodič a veřejnost 

5.2 Odborný personál v otázkách inkluze 

5.3 Podpora nadaných žáků, podpora práce s nadanými žáky v rámci 

vzdělávacích institucí a rodiny 
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Prioritní oblast 1 Žáci a děti - „Škola hrou“ 

Cíl 1.1  Podpora čtenářské (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

Popis cíle Cílem je mít dostatečné zázemí pro zvyšování čtenářské gramotnosti u dětí a 

žáků tak, aby se zvýšil zájem o čtenářskou gramotnost nejen u dětí a žáků 

samotných, ale i ze strany podpory rodičů. Specifickým cílem je mít území s 

dostatečným počtem čtenářských klubů, dramatických kroužků či jiných 

aktivit, které mají za cíl zvyšování čtenářské gramotnosti. Cílem je dobrá 

spolupráce všech aktérů, např. spolupráce škol s knihovnami z hlediska akcí 

pro školy a dalšími zařízeními , propojení školy, rodičů, dětí a žáků, sdílení 

zkušeností apod. 

Vazba na povinná a 
doporučená opatření 
dle postupů MAP 

POP 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

VOP 4: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

VOP 7: Prečtenářská a prematematická gramotnost 

Indikátory - počet projektů škol na podporu čtenářské gramotnosti 

- počet uskutečněných akcí (seminářů/besed/akcí/soutěží na téma 

čtenářské gramotnosti 

- počet příspěvků (Facebook, tisk, videopříspěvky YouTube apod.) 

 

Prioritní oblast 1 Žáci a děti - „Škola hrou“ 

Cíl 1.2  Podpora matematické (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

Popis cíle Cílem je mít dostatečné zázemí pro zvyšování matematické gramotnosti u 

dětí a žáků tak, aby se zvýšil zájem o matematickou gramotnost nejen u dětí 

a žáků samotných, ale i ze strany rodičů. Školy budou mít dostatečný počet 

pedagogických pracovníků matematického oboru. Aktéři ve vzdělávání 

budou vzájemně spolupracovat a sdílet si dobrou praxi a předávat zkušenosti 

a náměty pro zvýšení atraktivity matematické gramotnosti u dětí/žáků a 

rodičů.  

Vazba na povinná,  
doporučená a 
volitelná opatření dle 
postupů MAP 

POP 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
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DOP 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora 

zájmu a motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 

matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

VOP 7: Prečtenářská a prematematická gramotnost 

Indikátory - počet projektů škol na podporu matematické gramotnosti 

- počet uskutečněných akcí (seminářů/besed/akcí/soutěží na téma 

čtenářské gramotnosti 

- počet příspěvků (Facebook, tisk, videopříspěvky YouTube apod.) 

 

Prioritní oblast 1 Žáci a děti - „Škola hrou“ 

Cíl 1. 3  Podpora (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a 
informačních technologií a podpora rozvoje potenciálu každého žáka 

Popis cíle Zvýšení gramotnosti v cizích jazycích, polytechnickém vzdělávání a 

v informačních technologiích pomocí vzdělávacích nástrojů – výjezdy, 

soutěže, spolupráce s aktéry (zahraniční školy, firmy, jiné projekty), 

projektové dny, exkurze apod. Dále zvýšení počtu kvalitních pedagogických 

pracovníků, kteří si navzájem sdílí dobrou praxi. 

Vazba na povinná,  
doporučená a 
volitelná opatření dle 
postupů MAP 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

DOP 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora 

zájmu a motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 

matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

VOP 1 : Rozvoj digitální kompetencí dětí a žáků 

VOP 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka 

Indikátory - počet projektů škol na podporu cizích jazyků 

- počet projektů škol na podporu polytechnického vzdělávání 

- počet projektů škol na podporu informačních technologií 

- počet uskutečněných akcí (seminářů/besed/akcí/soutěží) 

- počet příspěvků (Facebook, tisk, videopříspěvky YouTube apod.) 
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Prioritní oblast 2  Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Cíl 2.1  Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost 

Popis cíle Cílem je zlepšení technického stavu budov modernizací, rekonstrukcí, 

nástavbou či novou výstavbou. Všechny školy bezbariérové (s výjimkou těch, 

kde není možné technické řešení pro bezbariérovost). Školy mají funkční a 

finančně nenáročný provoz s nízkou energetickou náročností. 

Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

VOP 5: Investice do rozvoje kapacit základních škol 

VOP 8: Investice do rozvoje škol a školských zařízení 

Indikátory 
- počet projektů na zlepšení technického stavu budov (modernizace, 

rekonstrukce, nástavba, výstavba) 

- počet projektů na bezbariérovost škol 

- počet projektů na snížení provozní a energetické náročnosti 

 

Prioritní oblast 2  Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Cíl 2.2  Dostatek vybavení a odborných učeben 

Popis cíle Školy a školská zařízení mají podobnou úroveň  vybavení a zázemí pro výuku. 

Jsou dostatečně vybavené pomůckami a nábytkem. Školy mají dostatek 

odborných učeben. 

Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

VOP 8: Investice do rozvoje škol a školských zařízení 

 

Indikátory - počet projektů zaměřených na modernizaci, nákup pomůcek a nábytku 

- - počet projektů zaměřených na modernizaci, rekonstrukci, novou 

výstavbu odborných učeben 

 

Prioritní oblast 2  Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Cíl 2.3  Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny 

Popis cíle Školy a školská zařízení mají moderní, zrekonstruované nebo nově vystavěné 

funkční zázemí. Školy mají vyhovující školní jídelny, tělocvičny a šatny včetně 

potřebného vybavení. 
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Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

VOP 8: Investice do rozvoje škol a školských zařízení 

 

Indikátory - počet projektů zaměřených na modernizaci, rekonstrukci, novou 

výstavbu, školních jídelen, tělocvičen nebo šaten 

- počet nově vybavených/zmodernizovaných, školních jídelen, tělocvičen, 

šaten 

 

Prioritní oblast 2  Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Cíl 2.4  Využité okolí – hřiště, zahrady, sportoviště 

Popis cíle Okolí  škol a školských zařízení je plně využité ke vzdělávání a dalším 

školským aktivitám. Cílem je oprava stávajících nebo výstavba nových 

zahradních učeben, rekonstrukce a výstavba hřišť, 

modernizace/obnova/výstavba sportovišť. 

Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

VOP 8: Investice do rozvoje škol a školských zařízení 

 

Indikátory - počet zrekonstruovaných zahradních učeben 

- počet nově zbudovaných učeben 

- počet zrekonstruovaných hřišť 

- počet nově vystavěných hřišť 

- počet zrekonstruovaných sportovišť 

- počet nově vystavěných sportovišť 
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Prioritní oblast 2  Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ 

Cíl 2.5  Bezpečné školy 

Popis cíle Školy mají funkční zabezpečovací systém jako preventivní opatření proti 

vniknutí nepovolaných osob. Škola má dostatek prostředků pro zajištění 

provozu bezpečnostního systému. 

Vazba na povinná,  
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

VOP 8: Investice do rozvoje škol a školských zařízení 

VOP 9: Podpora lidských zdrojů ve vzdělávání a jejich spolupráce 

 

Indikátory - počet projektů škol zaměřených na zvyšování bezpečnosti škol 
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Prioritní oblast 3  Spolupráce aktérů vzdělávání 

Cíl 3.1  Dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických pracovníků 

Popis cíle Školy mají dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických 

pracovníků, kteří navzájem spolupracují, vyměňují si mezi sebou zkušenosti 

a pravidelně se setkávají. Pro pedagogické pracovníky se konají pravidelné 

supervize a další podpůrné aktivity jako prevence syndromu vyhoření.  

Vazba na povinná,  
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

VOP 9: Podpora lidských zdrojů ve vzdělávání a jejich spolupráce 

 

Indikátory - počet uskutečněných akcí 

- počet uskutečněných hovorů 

- počet projektů škol zaměřených na prevenci syndromu vyhoření 

 

Prioritní oblast 3  Spolupráce aktérů vzdělávání 

Cíl 3.2  Komplexní spolupráce aktérů vzdělávání: škola + rodič; škola + zřizovatel; 
škola + ostatní (kariéroví poradci, ÚP, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy 
a učiliště, veřejnost apod.) 

Popis cíle Klíčoví aktéři ve vzdělávání spolu navzájem spolupracují a vytvářejí tak 

prostředí pro rozvoj vzdělávání na území. Účastní se pravidelných setkávání. 

Aktéři se podílejí na propagaci vzdělávání na území a organizují vzdělávací a 

společné akce pro osvětu a navázání dobré spolupráce mezi aktéry. 

Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 3: Kariérové poradenství 

VOP 9: Podpora lidských zdrojů ve vzdělávání a jejich spolupráce 

Indikátory - počet podpořených školských zařízení 

- počet uskutečněných soutěží 

- počet příspěvků (Facebook, tisk či videopříspěvek na YouTube apod.) 

- počet projektů škol zaměřených na spolupráci s rodiči 
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Prioritní oblast 4  Zájmové a neformální vzdělávání 

Cíl 4.1  Dostupná a kvalitní nabídka zájmového a neformálního vzdělávání 

Popis cíle Na území je dostatečně široká nabídka zájmového a neformálního 

vzdělávání. Realizátoři zájmového a neformálního vzdělávání mají 

dostatečné vybavení a zázemí, včetně zajištění lidských zdrojů. Zájmové a 

neformální vzdělávání je pro děti a žáky časově dostupné. Realizátoři úzce 

spolupracují se školami. 

Vazba na povinná, 
doporučená a volitelná 
opatření dle postupů 
MAP 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

DOP 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

(podpora zájmu a motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, 

inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

VOP 3: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

VOP 4: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

VOP 6: Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP, OP PPR 

Indikátory počet uskutečněných akcí 

- počet projektů personální podpory škol 
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Prioritní oblast 5 Společné vzdělávání, začleňování do společnosti 

Cíl 5.1  Informovaný rodič a veřejnost 

Popis cíle Rodiče a veřejnost jsou dostatečně informováni o problematice inkluze a 

začleňování do společnosti. Spolupracují s pedagogickými pracovníky a ŠPZ 

tak, aby byl zajištěn dostatečný rozvoj vzdělávání dětí a žáků bez sociálních a 

psychologických bariér. 

Vazba na povinná, 
doporučená a 
volitelná opatření dle 
postupů MAP 

POP 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

VOP 9: Podpora lidských zdrojů ve vzdělávání a jejich spolupráce 

Indikátory - počet uskutečněných akcí 

- počet příspěvků (Facebook, tisk či videopříspěvek na YouTube apod.) 

 

Prioritní oblast 5 Společné vzdělávání, začleňování do společnosti 

Cíl 5.2  Odborný personál 

Popis cíle Ve školách a školských zařízeních je dostatečný počet kvalitně vzdělaných 

odborných pracovníků (asistent, školní psycholog apod.), kteří aktivně 

spolupracují se ŠPZ. Odborný personál zajišťuje prevenci sociálně 

patologických jevů a pomáhá při výuce. Odborný personál pravidelně 

prochází školeními, supervizí a navzájem si sdílí dobrou praxi. 

Vazba na povinná, 
doporučená a 
volitelná opatření dle 
postupů MAP 

POP 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

VOP 9: Podpora lidských zdrojů ve vzdělávání a jejich spolupráce 

Indikátory - počet podpořených školských zařízení 

- počet projektů personální podpory škol 
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Prioritní oblast 5 Společné vzdělávání, začleňování do společnosti 

Cíl 5. 3  Podpora nadaných žáků, podpora práce s nadanými žáky v rámci 
vzdělávacích institucí a rodiny 

Popis cíle Rodiče a učitelé jsou obeznámeni se specifiky práce s nadanými dětmi jak 

teoreticky, tak prakticky, tj. znají pedagogické odborníky a organizace, které 

jim mohou pomoci, mají odkazy na odbornou literaturu, umějí užít 

metodické nástroje a spolupracují navzájem. Nadané děti jsou motivovány a 

vedeny k rozvoji svého potenciálu ku prospěchu svému a ostatních, učitelé 

využívají možnosti IVP a zároveň kontinuálně pracují na jejich akademickém 

i sociálním začlenění do třídních kolektivů.  

Vazba na povinná, 
doporučená a 
volitelná opatření dle 
postupů MAP 

POP 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

DOP 1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

DOP 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora 

zájmu a motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 

matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO). 

DOP 3 Kariérové poradenství 

VOP 1: Rozvoj digitální kompetencí dětí a žáků 

VOP 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka 

VOP 3: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

VOP 4: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

Indikátory - počet uskutečněných akcí 
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4.3 CÍLE MAP S ÚROVNĚMI VAZBY 
Cíle MAP vs. povinná, doporučená a volitelná opatření Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X –slabá, XX-střední, XXX-silná) 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3 

POP 1 - - - - - - - - - - - xxx xxx - 

POP 2 xxx xxx - - - - - - - - - - - - 

POP 3 xx xx xx - - - - - xx xx xx xxx xxx xxx 

DOP 1 x x x - - - - - - - xxx - - xx 

DOP 2 - xx xxx - - - - - - - xx - - xx 

DOP 3 - - - - - - - - - xx - - - x 

VOP 1 - - xxx - - - - - - - - - - xx 

VOP 2 - - xxx - - - - - - - - - - xx 

VOP 3 - - - - - - - - - - xx - - xx 

VOP 4 xxx - - - - - - - - - xx - - xx 

VOP 5 - - - xxx - - - - - - - - - - 

VOP 6 - - - - - - - - - - xx - - - 

VOP 7 xxx xxx - - - - - - - - - - - - 

VOP 8 - - - xxx xxx xxx xxx xxx - - - - - - 

VOP 9 - - - - - - - xx xxx xxx - xxx xxx - 
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5 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční 

plán vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve 

Strategickém rámci. Akční plán se zpracovává vždy na následující školní rok s možností přesahu do dalších 

školních roků.  

Každá aktivita reflektuje na definované cíle ve Strategickém rámci a musí být v jeho souladu. Aktivity 

zařazené do akčního plánu mají definovaného realizátora a rozpočet k financování. Příprava akčního plánu 

je proces dlouhodobý a opakovaný prostupující celým rokem. Nejprve dochází ke sběru námětů na realizaci 

projektů. Následně dochází k diskuzi na území jednak v pracovních skupinách, tak i v Řídícím výboru a 

Partnerství. Poté pak dochází k výběru aktivit, které je možné realizovat jednak z časového, věcného i 

finančního hlediska. Nakonec dochází k implementaci konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro 

následující školní rok.  

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.�

Aktivity v akčním plánu budou děleny na Aktivity jednotlivých škol, Aktivity spolupráce a Infrastruktura. 

Všechny aktivity v Prioritní oblasti 5 jsou aktivitami akce „Příležitost“ dle postupů MAP. 
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Prioritní 
oblast  

Cíl Opatření 

1 

1.1 
1.1.1 Spolupráce s knihovnami 
1.1.2 Výměna zkušeností, osvěta, budování znalostních kapacit ve ČG na území 
1.1.3 Aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a veřejnost. 

1.2 

1.2.1 Výměna zkušeností, osvěta a budování znalostních kapacit v matematické 
(pre)gramotnosti na území. 
1.2.2 Aktivity na podporu matematické (pre)gramotnosti pro děti, žáky, rodiče a 
veřejnost. 

1.3 

1.3.1 Výměna zkušeností, osvěta a budování znalostních kapacit v cizích jazycích, 
polytechnického vzdělávání a informačních technologií. 
1.3.2 Aktivity na podporu (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a 
informačních technologií pro děti, žáky, rodiče a veřejnost.    

2 

2.1 2.1.1 Investice do rozvoje modernizace, rekonstrukce, nástavba či výstavba s cílem 
zlepšení technického stavu budov, snížení energetické náročnosti škol, bezbariérovosti 
škol. 

2.2 2.2.1 Investice do modernizace stávajících a vzniku moderních učeben, investice do 
vybavení a zázemí. 

2.3 2.3.1 Investice do rozvoje zázemí škol jako jsou školní jídelny, tělocvičny, šatny. 
2.4 2.4.1 Investice do rozvoje okolí škol a školských zařízení jako jsou hřiště, zahrady, 

sportoviště. 
2.5 2.5.1 Investice do rozvoje bezpečnosti škol například pořízením zvonku s kamerou, 

vzdálené bezpečnostní otvírání, kamerový systém okolo škol apod.    

3 

3.1 3.1.1 Prevence syndromu vyhoření 

3.2 

3.2.1 Spolupráce s rodiči, práce s rodiči a veřejností, budování regionální identity 
3.2.2 Podpora kariérového poradenství 
3.2.3 Spolupráce se středními školami 
3.2.4 Kvalitní Leadership    

4 4.1 
4.1.1 Spolupráce se zájmovými organizacemi 
4.1.2 Budování znalostních kapacit    

5 

5.1 5.1.1 Osvěta v tématu inkluze a začleňování do společnosti 

5.2 
5.2.1 Sdílený psycholog 
5.2.2 Vzdělávání personálu a výměna zkušeností 
5.2.3 Personální podpora škol 

5.3 
5.3.1 Osvěta v tématu nadané dítě 
5.3.2 Podpora setkávání nadaných žáků 
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5.1  PRIORITNÍ OBLAST 1 ŽÁCI A DĚTI „ŠKOLA HROU“ 

Cíl 1.1 Podpora čtenářské (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 
OPATŘENÍ 1.1.1 SPOLUPRÁCE S KNIHOVNAMI 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.1.1.1 Podpora programů 
Městské knihovny Litoměřice. 

Podpora programů čtenářské (pre)gramotnosti 
realizované Městskou knihovnou Litoměřice s cílem zvýšit 
jejich dostupnost. 

AS1 135 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 150 000,00 

1.1.1.2 Podpora přenosu 
programů Městské knihovny 
Litoměřice do jiných obcí. 

Podpora přenosu programů čtenářské (pre)gramotnosti 
Městské knihovny Litoměřice do jiných obcí a školských 
zařízení s cílem zvýšit dostupnost těchto programů. 

AS1 60 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 210 000,00 

1.1.1.3 Podpora akcí pro 
veřejnost. 

Podpora / užší spolupráce s Městskou knihovnou 
Litoměřice na besedách / workshopech na podporu 
čtenářské (pre)gramotnosti pro veřejnost 

AS1 2 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 20 000,00 

1.1.1.4 Rozšíření nabídky 
programů Městské knihovny 
Litoměřice i pro II. st. ZŠ 

Rozšíření nabídky programů čtenářské (pre)gramotnosti 
Městské knihovny Litoměřice i pro II. st. ZŠ 

AS1 10 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 50 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
Infrastruktura 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 1.1.2 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚTA, BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT VE ČTENÁŘSKÉ (PRE)GRAMOTNOSTI NA ÚZEMÍ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.1.2.1 Setkání metodického 
kabinetu pro český jazyk. 

Realizace setkání metodického kabinetu, semináře pro 
učitele i veřejnost, sdílení a přenos dobré praxe v území. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 5 000,00 

1.1.2.2 Videopřenosy dobré 
praxe pro podporu čtenářské 
(pre)gramotnosti. 

Video tipy na knížky a další techniky a pomůcky na podporu 
čtenářské (pre)gramotnosti. 

AS6 10 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 30 000,00 

Aktivity škol 

1.1.2.3 DVPP  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK AŠ1 12 

ZŠ/MŠ LTM Lingua V realizaci 6 960,00 
ZŠ LTM U Stadionu V realizaci 13 920,00 
ZŠ LTM Ladova V realizaci 80 040,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 17 400,00 
MŠ Štětí V realizaci 27 840,00 
MŠ Úštěk V realizaci 17 400,00 
ZŠ/MŠ Ploskovice V realizaci 194 880,00 
ZŠ Terezín V realizaci 45 240,00 
MŠ Žitenice V realizaci 17 400,00 
ZŠ/MŠ Hoštka V realizaci 13 920,00 

1.1.2.4 Vzájemná spolupráce 
pedagogů 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, ZUŠ ve čtenářské 
gramotnosti 

AŠ1 2 
ZUŠ LTM V realizaci 8 456,00 
ZŠ Terezín V realizaci 33 824,00 

Infrastruktura 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 1.1.3 AKTIVITY NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ (PRE)GRAMOTNOSTI PRO DĚTI, ŽÁKY, RODIČE A VEŘEJNOST. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmon. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.1.3.1 Čte máma, táta, děti, 
prostě celé Litoměřicko. 

Realizace aktivit na podporu čtenářské (pre)gramotnosti 
například formou recitačních soutěží / čtenářských soutěží, 
veřejné workshopy apod. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 15 000,00 

Aktivity škol 

1.1.3.2 Čtenářský klub Realizace čtenářského klubu na základní škole/ŠK/ŠD/SVČ AŠ1 19 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 89 165,00 
ZŠ LTM Lingua V realizaci 35 666,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 142 664,00 
ZŠ LTM U Stadionu V realizaci 178 330,00 
ZŠ LTM Ladova V realizaci 71.332,00 
ZŠ LTM speciální V realizaci 213 996,00 
ZŠ Třebušín V realizaci 71 332,00 
ZŠ/MŠ Brozany n/O V realizaci 53 499,00 
ZŠ Terezín V realizaci 89 165,00 
DDM Štětí V realizaci 35 666,00 
ZŠ LTM Havlíčkova V realizaci 160 497,00 
ZŠ Úštěk V realizaci 142 664 Kč 
ZŠ Štětí T.G.M. V realizaci 35 666 Kč 
ZŠ LTM Na Valech V realizaci 106 998 Kč 

Infrastruktura 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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Cíl 1.2 Podpora matematické (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 
OPATŘENÍ 1.2.1 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚTA A BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT V MATEMATICKÉ (PRE)GRAMOTNOSTI NA ÚZEMÍ. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.2.1.1 Setkání metodického 
kabinetu pro matematiku. 

Realizace setkání metodického kabinetu, semináře pro 
učitele i veřejnost, sdílení a přenos dobré praxe v území. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 2 000,00 

1.2.1.2 Vzdělávání 
pedagogických pracovníků v 
matematické 
(pre)gramotnosti. 

Realizace seminářů, workshopů na téma matematické 
(pre)gramotnosti. 

AS1 4 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 20 000,00 

Aktivity škol 

1.2.1.3 DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ AŠ2 12 

ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 10 440,00 
ZŠ LTM Ladova V realizaci 62 640,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 17 400,00 
MŠ Štětí V realizaci 27 840,00 
MŠ Úštěk V realizaci 6 960,00 
ZŠ/MŠ Ploskovice V realizaci 10 440,00 
ZŠ Terezín V realizaci 41 760,00 
ZŠ Štětí T.G.M. V realizaci 73 080,00 
ZŠ/MŠ Hoštka V realizaci 10 440 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 6 960,00 

1.2.1.4 Vzájemná spolupráce 
pedagogů 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v matematické 
gramotnosti 

AŠ2 1 ZŠ Úštěk V realizaci 33 824,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 1.2.2 AKTIVITY NA PODPORU MATEMATICKÉ (PRE)GRAMOTNOSTI PRO DĚTI, ŽÁKY, RODIČE A VEŘEJNOST. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.2.2.1 Počítá máma, táta, 
děti, prostě celé Litoměřicko. 

Realizace aktivit na podporu matematické (pre)gramotnosti 
například formou soutěží, workshopů apod. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 10 000,00 

Aktivity škol 

1.2.2.2 Klub zábavné logiky a 
deskových her 

Realizace klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, 
účastníky ŠD/ŠK 

AŠ2 25 

ZŠ/MŠ Bohušovice  178 330,00 
ZŠ/MŠ Křešice  142 664,00 
ZŠ LTM U Stadionu  178 330,00 
ZŠ LTM speciální  213 996,00 
ZŠ Štětí speciální  35 666,00 
ZŠ/MŠ české Kopisty  53 499,00 
ZŠ LTM Božena  142 664,00 
ZŠ/MŠ Brozany nad 
Ohří 

 89 165,00 

ZŠ Terezín  53 499,00 
DDM Štětí  35 666,00 
ZŠ LTM Havlíčkova  142 664,00 
DDM LTM Rozmarýn  71 332,00 
ZŠ Úštěk  71 332,00 
ZŠ Štětí T.G.M.  35 666,00 
ZŠ LTM Na Valech  71 332,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice  124 831,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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Cíl 1.3 Podpora (pre)gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informačních technologií a podpora rozvoje potenciálu každého žáka 
OPATŘENÍ 1.3.1 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, OSVĚTA A BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT V CIZÍCH JAZYCÍCH, POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.3.1.1 Setkání metodického 
týmu. 

Realizace setkání metodického týmu, semináře pro učitele i 
veřejnost, sdílení a přenos dobré praxe v území. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 2 000,00 

1.3.1.2 Praktické ukázky práce 
s didaktickými pomůckami a 
hračkami. 

Realizace praktických ukázek na školách práce s vybranými 
didaktickými pomůckami a hračkami. Například Bee-Boti, 
Ozoboti aj.) 

AS1 30 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 90 000,00 

1.3.1.3 Videopřenosy dobré 
praxe pro podporu 
polytechnického vzdělávání. 

Videotipy na didaktické pomůcky a hračky, krátké ukázky 
práce s nimi, ukázky dobré praxe na území. 

AS6 10 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 30 000,00 

1.3.1.4 Vzdělávání 
pedagogických pracovníků v 
polytechnickém vzdělávání, 
informačních technologiích, 
cizích jazycích. 

Realizace seminářů, workshopů na vybrané téma, realizace 
praktických ukázek. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 10 000,00 

Aktivity škol 

1.3.1.5 DVPP 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ 
v cizích jazycích 

AŠ3 9 

ZŠ LTM Ladova V realizaci 34 800,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 17 400,00 
ZŠMŠ Ploskovice V realizaci 48 720,00 
ZŠ Terezín V realizaci 59 160,00 
ZŠ Štětí Školní V realizaci 410 640,00 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK v ICT AŠ5 13 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 3 480,00 
ZŠ Štětí speciální V realizaci 34 800,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 3 480,00 
ZŠ Třebušín V realizaci 34 800,00 
ZŠ/MŠ Brozany n/O V realizaci 34 800,00 
MŠ Úštěk V realizaci 6 960,00 
ZŠ Terezín V realizaci 10 440,00 
MŠ Žitenice V realizaci 41 760,00 
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ZŠ Štětí T.G.M. V realizaci 34 800,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 31 320,00 
ZŠ Štětí Školní V realizaci 10 440,00 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK 
v polytechnickém vzdělávání 

AŠ4 12 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 3 480,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 3 480,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 6 960,00 
MŠ LTM V realizaci 3 480,00 
MŠ Štětí V realizaci 27 840,00 
MŠ Třebušín V realizaci 27 840,00 
MŠ Terezín V realizaci 55 680,00 
MŠ Úštěk V realizaci 20 880,00 
MŠ Žitenice V realizaci 27 840,00 
ZŠ/MŠ Hoštka V realizaci 10 440,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 3 480,00 

1.3.1.6 Vzájemná spolupráce 
pedagogů 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v polytechnickém 
vzdělávání 

AŠ4 1 ZŠ Úštěk V realizaci 33 824,00 

1.3.1.7 Zavádění nových 
metod 

Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí 
v polytechnickém vzdělávání 

AŠ4 1 MŠ Terezín V realizaci 
11 274,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 1.3.2 AKTIVITY NA PODPORU (PRE)GRAMOTNOSTI CIZÍCH JAZYKŮ, POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO DĚTI, ŽÁKY, RODIČE 
A VEŘEJNOST. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

1.3.2.1 Spolupráce při realizaci 
akce Techdays. 

Prezentace, realizace ukázek práce s technickými 
pomůckami. Podpora kariérového poradenství pro žáky. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 80 000,00 

1.3.2.2 Realizace/partnerství 
při realizaci akce Konference- 
Polytechnika, která táhne. 

Realizace nebo partnerství při realizaci konference 
Polytechnika, která táhne. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 20 000,00 

Aktivity škol 

1.3.2.3 CLIL ve výuce Realizace CLIL ve výuce na ZŠ AŠ3 2 
ZŠ LTM 
Masarykova 

V realizaci 450 960,00 

ZŠ Úštěk V realizaci 112 740,00 

1.3.2.4 Klub komunikace 
v cizím jazyce 

Realizace klubu komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ, 
účastníky SVČ 

AŠ3 5 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 142 664,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 71 332,00 
ZŠ LTM U Stadionu V realizaci 71 332,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 142 664,00 
ZŠ Úštěk V realizaci 71 332,00 

1.3.2.5 Badatelský klub Realizace badatelského klubu pro žáky ZŠ, účastníky ŠD/ŠK AŠ4 5 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 213 996,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 71 332,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 71 332,00 
ZŠ/MŠ Brozany n/O V realizaci 35 666,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou plánovány žádné aktivity. 
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5.2 PRIORITNÍ OBLAST 2 KVALITNÍ ŠKOLY A ZAŘÍZENÍ, VČ.ZUŠ 

Cíl 2.1 Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost 
OPATŘENÍ 2.1.1 INVESTICE DO ROZVOJE MODERNIZACE, REKONSTRUKCE, NÁSTAVBA ČI VÝSTAVBA S CÍLEM ZLEPŠENÍ TECHNICKÉHO STAVU BUDOV, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI ŠKOL, BEZBARIÉROVOSTI ŠKOL. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce. 
Aktivity škol 
Nerelevantní. 
Aktivity infrastruktury 
Viz projekty uvedené ve Strategickém rámci MAP. 

 

Cíl 2.2 Dostatek vybavení a odborných učeben 
OPATŘENÍ 2.2.1 INVESTICE DO MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH A VZNIKU MODERNÍCH UČEBEN, INVESTICE DO VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce. 
Aktivity škol 
Nerelevantní. 
Aktivity infrastruktury 
Viz projekty uvedené ve Strategickém rámci MAP. 
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Cíl 2.3 Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny 
OPATŘENÍ 2.3.1 INVESTICE DO ROZVOJE ZÁZEMÍ ŠKOL JAKO JSOU ŠKOLNÍ JÍDELNY, TĚLOCVIČNY, ŠATNY 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce. 
Aktivity škol 
Nerelevantní. 
Aktivity infrastruktury 
Viz projekty uvedené ve Strategickém rámci MAP. 

 

Cíl 2.4 Využité okolí škol a šk. zařízení – hřiště, zahrady, sportoviště 
OPATŘENÍ 2.4.1 INVESTICE DO ROZVOJE OKOLÍ ŠKOL JAKO JSOU HŘIŠTĚ, ZAHRADY, SPORTOVIŠTĚ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce. 
Aktivity škol 
Nerelevantní. 
Aktivity infrastruktury 
Viz projekty uvedené ve Strategickém rámci MAP. 

 

 

 

 

 



Projekt MAP ORP Litoměřice II, Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 Aktualizace MAP 2020 
 

 
81 

Cíl 2.5 Bezpečné školy 
OPATŘENÍ 2.5.1 INVESTICE DO ROZVOJE BEZPEČNOSTI ŠKOL NAPŘÍKLAD POŘÍZENÍM ZVONKU S KAMEROU, VZDÁLENÉ BEZPEČNOSTNÍ OTVÍRÁNÍ, KAMEROVÝ SYSTÉM 
OKOLO ŠKOL APOD. 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
Nejsou plánovány žádné aktivity spolupráce. 
Aktivity škol 
Nerelevantní. 
Aktivity infrastruktury 
Viz projekty uvedené ve Strategickém rámci MAP. 
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5.3 PRIORITNÍ OBLAST 3 SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 3.1 Dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických pracovníků 
OPATŘENÍ 3.1.1 PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
3.1.1.1 Workshop pro 
pedagogické pracovníky s 
cílem prevence syndromu 
vyhoření 

Realizace workshopu na podporu prevence syndromu 
vyhoření například formou pohybové aktivity, výcviku, 
zážitkového dne. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 30 000,00 

3.1.1.2 SOS linka pro 
pracovníky školských zařízení 

Zřízení a realizace SOS linky pro pracovníky škol za účelem 
prevence syndromu vyhoření. 

AS5 500 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 150 000,00 

Aktivity škol 

Supervize, mentoring, koučink 
Profesní rozvoj pedagogů ZŠ, MŠ prostřednictvím supervize 
/ mentoringu / koučinku. 

AŠ6 2 
ZŠ/MŠ LTM Lingua   31 191,00 
MŠ Žitenice  62 382,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou plánovány žádné aktivity 

 

Cíl 3.2 Komplexní spolupráce škola + rodič; škola + zřizovatel; škola + ostatní (kariéroví poradci, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy a učiliště, veřejnost apod.) 
OPATŘENÍ 3.2.1 SPOLUPRÁCE S RODIČI, PRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ, BUDOVÁNÍ REGIONÁLNÍ IDENTITY 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
3.2.1.1 Podpora neformálního 
setkávání školského zařízení s 
rodiči 

Cílem aktivity je odstraňování bariér mezi školou a rodiči 
formou besed s rodiči a pro rodiče, vzdělávacích akcí pro 
rodiče, podpory neformálního setkávání s rodiči. 

AS4 20 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 50 000,00 

3.2.1.2 Podpora prezentace 
škol prostřednictvím 
Facebookových stránek MAP 

Cílem aktivity je představení aktivit škol, šíření dobré 
praxe, a podpora prezentace školy vůči rodičům a 
veřejnosti. 

AS6 15 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 30 000,00 
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3.2.1.3 Soutěž na podporu 
regionální identity 

Cílem aktivity je realizace soutěže, která bude věcně 
umístěná do našeho regionu, do soutěže budou zapojeny 
jak školy, tak i rodiče při plnění úkolů. 

AS2 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 20 000,00 

Aktivity škol 

Odborně zaměřená setkávání 
a spolupráce s rodiči 

Realizace odborně zaměřených setkávání a spolupráce 
s rodiči dětí v MŠ, žáků v ZŠ, s rodiči účastníků SVČ 

AŠ7 6 

MŠ Štětí V realizaci 23 232,00 
ZŠ Třebušín V realizaci 46 464,00 
MŠ Třebušín V realizaci 46 464,00 
ZŠ/MŠ Ploskovice V realizaci 92 928,00 
DDM Štětí V realizaci 46 464,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 46 464,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 

 

OPATŘENÍ 3.2.2 PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
3.2.2.1 Setkání kariérových 
poradců, podpora diskuze a 
výměny zkušeností. 

Realizace setkání kariérových poradců za účelem výměny 
zkušeností, diskuze. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 3 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 3.2.3 SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

3.2.3.1 Prezentace středních 
škol 

Prezentace středních škol a jejich oborů za účelem 
usnadnění výběru budoucího povolání a zvýšení zájmu o 
technické obory. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 5 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 

 

OPATŘENÍ 3.2.4 KVALITNÍ ŘÍZENÍ ŠKOL 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
3.2.4.1 Podpora vzdělávacích 
akcí se zaměřením na řízení 
škol 

Realizace workshopů, seminářů, praktických příkladů, jak 
kvalitně vést školské zařízení. Poradenství. 

AS1 3 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 40 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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5.4 PRIORITNÍ OBLAST 4 ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 4.1 Dostupná a kvalitní nabídka zájmového a neformálního vzdělávání 
OPATŘENÍ 4.1.1 SPOLUPRÁCE SE ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
4.1.1.1 Setkání aktérů 
zájmového a neformálního 
vzdělávání s dalšími 
vzdělávacími organizacemi. 

Realizace setkání zástupců zájmového a neformálního 
vzdělávání za účelem výměny zkušeností, diskuze nad 
vybranými tématy, šíření dobré praxe. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 3 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 

 

OPATŘENÍ 4.1.2 BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 
4.1.2.1 Vzdělávání zástupců 
zájmového a neformálního 
vzdělávání. 

Realizace seminářů, workshopů za účelem zkvalitňování 
zájmového a neformálního vzdělávání. 

AS1 2 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 10 000,00 

Aktivity škol 
4.1.2.2 Vzájemná spolupráce 
pedagogů SVČ 

Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ - osobnostně sociální 
rozvoj 

AŠ8 1 DDM Štětí V realizaci 25 368,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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5.5 PRIORITNÍ OBLAST 5 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ/ZAČLEŇOVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI 

Cíl 5.1 Informovaný rodič a veřejnost 
OPATŘENÍ 5.1.1 OSVĚTA V TÉMATU INKLUZE A ZAČLEŇOVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

5.1.1.1 Workshop pro rodiče 
Realizace workshopu pro rodiče za účelem osvěty v tématu 
inkluze, rovné příležitosti a společné vzdělávání. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 10 000,00 

5.1.1.2 Osvěta tématu inkluze 
prostřednictvím 
Facebookových stránek MAP 

Zveřejnění příspěvků týkajících se tématu inkluze, společné 
vzdělávání na Facebookových stránkách MAP. 

AS6 4 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 12 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 

 

Cíl 5.2 Odborný personál v otázkách inkluze 
OPATŘENÍ 5.2.1 PERSONÁLNÍ PODPORA ŠKOL 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

5.2.1.1 Sdílený psycholog 
Psychologická podpora pracovníků vybraných základních 
škol. Realizace několika setkání na školách. 

AS4 3 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 40 000,00 

Aktivity škol 
5.2.1.2 Speciální pedagog Personální podpora ŠD/ŠK speciálním pedagogem AŠ8 1 ZŠ LTM Lingua V realizaci 140 904,00 

5.2.1.3 Školní asistent 
Personální podpora MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ školním 
asistentem 

AŠ8 32 
Lingua LTM V realizaci 781272,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 162 765,00 
ZŠ LTM U Stadionu V realizaci 434 040,00 
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MŠ Vrutice V realizaci 325 530,00 
ZŠ/MŠ České Kopisty V realizaci 578 720,00 
ZŠ LTM Božena V realizaci 520 848,00 
MŠ LTM V realizaci 2 264 242,00 
ZŠ Třebušín V realizaci 86 808,00 
ZŠ/MŠ Brozany n/O V realizaci 173 616,00 
ZŠ Štětí Ostrovní V realizaci 434 040,00 
MŠ Lovečkovice V realizaci 144 680,00 
MŠ Úštěk V realizaci 180 850,00 
ZŠ Terezín V realizaci 817 442,00 
MŠ Žitenice V realizaci 198 935,00 
DDM Štětí V realizaci 434 040,00 
ZŠ LTM Havlíčkova V realizaci 953 888,00 
DDM LTM Rozmarýn V realizaci 1 736 160,00 
ZŠ Štětí T.G.M. V realizaci 434 040,00 
ZŠ LTM Na Valech V realizaci 260 424,00 
ZŠ/MŠ Hoštka V realizaci 1 374 460,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 383 402,00 
ZŠ Štětí Školní V realizaci 434 040,00 

5.2.1.4 Školní speciální 
pedagog 

Personální podpora MŠ, ZŠ školním speciálním 
pedagogem 

AŠ8 4 

ZŠ LTM U Stadionu V realizaci 704 520,00 
ZŠ LTM Ladova V realizaci 986 328,00 
MŠ Štětí V realizaci 211 356,00 
ZŠ Třebušín V realizaci 82 194,00 

5.2.1.5 Chůva Personální podpora MŠ chůvou AŠ8 6 

ZŠ/MŠ Bohušovice V realizaci 408 240,00 
ZŠ/MŠ Křešice V realizaci 408 240,00 
MŠ Štětí V realizaci 571 536,00 
ZŠ/MŠ Brozany n/O V realizaci 204 120,00 
MŠ Terezín Čtyřlístek V realizaci 340 200,00 
MŠ Úštěk V realizaci 170 100,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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OPATŘENÍ 5.2.2 VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

5.2.2.1 Hodnotové vzdělávání 
dle sestry Cyril Mooney - 
praktické ukázky 

Cílem je realizovat praktické ukázky Hodnotového 
vzdělávání dle setry Cyril Mooney přímo v hodinách. 
Výcvik pedagogických pracovníků v Hodnotovém 
vzdělávání. 

AS1 5 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 50 000,00 

5.2.2.2 Setkání aktérů pro 
přenos dobré praxe, sdílení 
zkušeností 

Setkání aktérů, kteří se věnují tématu inkluze, rovné 
příležitosti, společné vzdělávání. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří (projekt 
MAP II) 

2020/2021 3 000,00 

Aktivity škol 

DVPP 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, 
SVČ v tématu inkluze 

AŠ8 11 

ZŠ/MŠ Ploskovice V realizaci 3 480,00 
DDM Štětí V realizaci 17 400,00 
ZŠ LTM Havlíčkova V realizaci 3 480,00 
DDM LTM Rozmarýn V realizaci 90 480,00 
ZŠ Úštěk V realizaci 10 440,00 
ZŠ Štětí T.G.M. 

V realizaci 
13 920,00 

ZŠ LTM Na Valech V realizaci 132 240,00 
ZŠ/MŠ Hoštka V realizaci 6 960,00 
ZŠ/MŠ Žalhostice V realizaci 10 440,00 
ZŠ Štětí Školní V realizaci 13 920,00 

Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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Cíl 5.3 Podpora nadaných žáků, podpora práce s nadanými žáky v rámci vzdělávacích institucí a rodiny 
OPATŘENÍ 5.3.1 OSVĚTA V TÉMATU NADANÉ DÍTĚ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

5.3.1.1 Workshop pro rodiče 
Realizace workshopu pro rodiče za účelem osvěty v tématu 
nadané dítě. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 4 000,00 

5.3.1.2 Workshop pro učitele 
Realizace workshopu pro pedagogické pracovníky v tématu 
nadané dítě. 

AS1 1 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 4 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 

 

OPATŘENÍ 5.3.2 PODPORA SETKÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 
       
Název aktivity Charakteristika aktivity Indikátor 

MAP 
Hodnota 
indikátoru 

Realizátor Časový 
harmonogr. 

Očekávaný 
rozpočet 

Aktivity spolupráce 

5.3.2.1 Workshop pro žáky 
Setkání s obdobně přemýšlivými dětmi na vybrané téma. 
Setkání s vědci, umělci apod. 

AS1 4 
MAS České 
středohoří 
(projekt MAP II) 

2020/2021 20 000,00 

Aktivity škol 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
Aktivity infrastruktury 
Nejsou naplánovány žádné aktivity. 
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5.6 SEZNAM INDIKÁTORŮ 
obecné indikátory – aktivity spolupráce (MAP) 
  
AS1 počet uskutečněných akcí (workshopy, besedy, semináře, soutěže apod.) 
AS2 počet uskutečněných soutěží 
AS3 počet podpořených pedagogických pracovníků 
AS4 počet podpořených školských zařízení 
AS5 počet uskutečněných hovorů 
AS6 počet příspěvků (Facebook, tisk či videopříspěvek na YouTube apod.) 
  
specifické indikátory (šablony) - aktivity škol 
AŠ1 počet projektů škol na podporu čtenářské (pre)gramotnosti 
AŠ2 počet projektů škol na podporu matematické (pre)gramotnosti 
AŠ3 počet projektů škol na podporu cizích jazyků 
AŠ4 počet projektů škol na podporu polytechnického vzdělávání 
AŠ5 počet projektů škol na podporu informačních technologií 
AŠ6 počet projektů škol zaměřených na prevenci syndromu vyhoření 
AŠ7 počet projektů škol zaměřených na spolupráci s rodiči 
AŠ8 počet projektů personální podpory škol 
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6  IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

6.1 ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MAP 
Pro řízení MAP je ustaven realizační tým v čele s manažerem projektu. Dalšími jednotkami jsou Pracovní 

skupiny a Řídící výbor. 

6.1.1 SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
Hlavní manažer projektu 

Hlavní manažer projektu zodpovídá za celkovou realizaci projektu, za splnění stanovených cílů projektu, ve 

stanoveném období realizace projektu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Řídí projekt ve všech jeho 

fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a 

uzavření. Stanovuje časový a finanční plán realizace projektu a kontroluje jeho dodržování. Sestavuje, vede 

a řídí projektový tým, komunikaci v projektu a podporuje a motivuje členy projektu k efektivnímu výkonu.  

Analyzuje a řídí rizika a příležitosti v projektu. Koordinuje postup prací a návazností činností v jednotlivých 

úkolech. Kontroluje a řídí vedení kompletní dokumentace projektu, dodržování harmonogramu aktivit, 

výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami. Reportuje stav projektu směrem k 

poskytovateli dotace, nadřízeným a členům realizačního týmu projektu. Řídí změny na úrovni projektu. 

Sleduje správnost a vyhodnocuje naplnění indikátorů projektu. Účastní se kontrol projektu, porad apod. 

Kontroluje průběh realizace implementačních aktivit.  

Jméno a příjmení: Ing. Veronika Šturalová 

 

Finanční manažer a pro publicitu 

Finanční manažer a pro publicitu (publicista) řídí finanční zdroje a náklady projektu. Dohlíží na financování 

projektu a stav rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádost o platbu a kontroluje žádost 

o platbu. Připravuje finanční části zpráv o realizaci a účastní se kontrol projektu. V rámci publicity má na 

starost dodržování pravidel publicity na všech dokumentech projektu, stejně tak dodržování pravidel 

publicity při propagaci projektových aktivit. Propaguje projekt a jeho jednotlivé aktivity. Připravuje zprávy a 

články pro tisk a na webové stránky projektu a Facebookové stránky projektu. Spravuje webové a 
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Facebookové stránky projektu. Stanovuje obsahové zaměření zpráv a článků. Připravuje podklady pro 

publikaci v tisku. Účastní se porad RT, kontrol projektu a spolupracuje s PS pro financování. 

Jméno a příjmení: Ing. Bohumír Jasanský 

 

Manažer projektu-administrátor 

Manažer projektu – administrátor zajišťuje administrativně-technické práce a organizační úkoly. Vytváří 

monitorovací zprávy o realizaci projektu a žádost o platbu dle podkladů od finančního manažera, vytváří a 

připravuje podklady související s realizací projektu, formální dokumenty pro jednání a porady (prezenční 

listiny, prezentace apod.), zpracovává zápisy. Archivuje dokumenty. Komunikuje a účastní se jednání s 

partnery projektu, komunikuje s dodavateli projektu, komunikuje s poskytovatelem finanční podpory, 

spolupracuje při zajištění předání výstupů z projektu a při jejich akceptaci zúčastněnými stranami. Připravuje 

pravidelné zprávy (hlášení), kontroluje měsíční výkazy jednotlivých členů týmu apod. Spravuje došlou a 

odchozí poštu týkající se projetu, včetně elektronické. Komunikuje s jednotlivými členy RT, především s 

manažery a připravuje jim potřebné podklady a dokumenty. Podílí se na přípravě jednotlivých aktivit a 

podaktivit. Účastní se porad RT a kontrol projektu. Spolupracuje s koordinátorem při řízení a kontrole 

zpracování kompletní dokumentace k projektu (místní akční plán). Podílí se na koordinaci a realizaci 

implementačních aktivit.  

Jméno a příjmení: Ing. Kamila Picurová 

 

Koordinátor 

Koordinátor koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení procesu zpracování MAP, zodpovídá 

za zpracování jednotlivých částí MAP, koordinuje členy Řídicího výboru, zodpovídá za celkovou koordinaci 

pracovních skupin a celkovou koncepci a jednotnost zpracování Místního akčního plánu. Spolunavrhuje 

způsoby financování aktivit, účastní se jednání pracovních skupin, vede porady s členy odborného týmu, 

spolupodílí se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. Posuzuje a analyzuje možnosti využívání 

prostředků ze strukturálních fondů a z programů EU pro školství, koordinuje rozvoj v oblasti mládeže a 

zájmového vzdělávání v územním samosprávném celku a zajišťuje metodickou, analytickou nebo koncepční 

činnost v této oblasti.  

Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Svobodová 
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Vedoucí pracovních skupin 

Vedoucí pracovních skupin řídí činnost jednotlivých pracovních skupin, připravuje podklady na jednání 

pracovních skupin, zpracovává výstupy činnosti pracovních skupin a finální podobu podkladů na jednání ŘV, 

vede jednotlivé členy pracovních skupin. Stanovuje cíle a přiděluje dílčí úkoly jednotlivým členům PS, 

kontroluje plnění úkolů. Je zodpovědný za prezentaci výsledků pracovních skupin Řídicímu výboru, motivuje 

jednotlivé členy pracovních skupin, zajišťuje zvyšování odborných kompetencí, pořádání workshopů pro 

členy pracovních skupin. Pravidelně komunikuje s koordinátorem MAP a účastní se porad ke zpracování 

Místního akčního plánu. Spravuje harmonogram setkávání jednotlivých pracovních skupina a hlídá jeho 

dodržování. V rámci pracovních skupin koordinuje rozvoj v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v 

územním samosprávném celku, posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků ze strukturálních fondů 

a z programů EU pro oblast mládeže a zájmového vzdělávání. Poskytuje konzultace a poradenství členům 

pracovních skupin. Účastní se porad RT a spolupracuje na zpracování Místního akčního plánu.  

Jméno a příjmení: Ing. Kamila Picurová 

 

Analytik 

Analytik pomáhá zástupcům škol při zpracovávání popisu potřeb školy, případně Strategického plánu rozvoje 

školy, aktivně vede diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy, podílí se na 

zpracování analytické části, vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikuje příčiny a 

navrhuje vhodné způsoby řešení. Zajišťuje analýzu školské soustavy v území, zmapování spádových oblastí 

jednotlivých škol, identifikace organizací zapojených do vzdělávání. Shromažďuje data a výstupy z 

jednotlivých jednání. Komunikuje se školskými zařízeními. Zpracovává jednotlivá data do podkladů pro místní 

akční plán a další dokumenty realizované v rámci projektu. Připravuje výstupy z jednání, která budou 

podkladem pro aktualizovaný strategický rámec. Podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání 

optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu. Účastní se porad RT.  

Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Svobodová 

 

Koordinátor spolupráce a komunikace se vzdělávacími zařízeními 

Koordinátor spolupráce a komunikace se vzdělávacími zařízeními zajišťuje jednání se školami a spolupráci 

MŠ a ZŠ. Koordinuje školy a komunikuje s nimi. Připravuje podklady k jednání se školami. Koordinuje průběh 

setkávání a jednání se školskými zařízeními, zpracovává výstupy a dodává je analytikovi. Spolupracuje s 
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příslušnými institucemi a orgány veřejné správy. Poskytuje konzultační a poradenské činnosti pro rodiče a 

pracovníky veřejné správy a správních úřadů a vzdělávacím zařízením. Aktivně navštěvuje školy, poskytuje 

konzultace a poradenství pro školy, informuje školy o výstupech pracovních skupin. Poskytuje konzultační, 

poradenskou a kontrolní činnost v oblasti mládeže a zájmového vzdělávání v území samosprávního celku. 

Podílí se na přípravě aktivit a podaktivit. Podporuje vzájemnou spolupráci mezi všemi školskými zařízeními, 

organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání a dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním.  

Jméno a příjmení: Bc. Patrik Matek 

 

Koordinátor implementačních aktivit – podpora čtenářské gramotnosti 

Koordinátor implementačních aktivit – podpora čtenářské gramotnosti koordinuje podporu čtenářské 

pre/gramotnosti v projektu. Komunikuje se školami a poskytujeme jim poradenství týkající se tématu 

čtenářské pre/gramotnosti. Komunikuje se školami a členy realizačního týmu a konzultuje s nimi témata 

týkající se čtenářské pre/gramotnosti. Vyhledává lektory, odborníky, metodiky zabývající se čtenářskou 

pre/gramotností, komunikuje s nimi. Vyhledává a vzdělává se v dalších možnostech čtenářské 

pre/gramotnosti (nové metody, výukové materiály apod.). Spolupracuje s pedagogickými pracovníky škol 

(principy, vhodné metody apod.). Koordinuje aktivity podporující osvětu čtenářské pre/gramotnosti, 

spolupracuje s ostatními členy projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit projektu. 

Připravuje podklady na jednání a setkání týkající se čtenářské pre/gramotnosti, připravuje setkání a jednání, 

spolupracuje s rodiči a poskytuje jim poradenství. Účastní se jednání pracovní skupiny zaměřené na 

čtenářskou gramotnost. Spolupracuje s knihovnami. Zajišťuje aktivity ve spolupráci s knihovnami (příprava, 

podklady, realizace). Komunikuje s leadry KAPu a KAPem.  

Jméno a příjmení: PhDr. Anežka Grimová 

 

Koordinátor implementačních aktivit – podpora polytechniky/posílení regionální identity 

Koordinátor implementačních aktivit – podpora polytechniky/posílení regionální identity má na starost 

koordinaci podpory polytechniky a regionální identity v projektu. Zabývá se jednotlivými tématy týkající se 

polytechniky a regionální identity (problémy, příležitosti aj.) a konzultuje je s ostatními členy realizačního 

týmu projektu. Spolupracuje s ostatními členy projektového týmu na jednotlivých úkolech aktivit týkajících 

se podpory polytechniky a regionální identity. Vyhledává lektory a další odborníky zabývající se 

polytechnikou, komunikuje s nimi a domlouvá s nimi případná setkání, školení atd. pro pedagogické 
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pracovníky škol a pracovníky ostatních vzdělávacích zařízení. Připravuje podklady na různá jednání a setkání 

(semináře, školení, workshopy apod.), realizuje daná jednání a setkání. Spolupracuje a komunikuje se 

školskými a jinými vzdělávacími zařízeními a jejich pracovníky. Sbírá od nich náměty, připomínky apod., 

poskytuje jim poradentství.  

Jméno a příjmení: Mgr. Vladimír Salai 

 

Koordinátor inkluze 

Koordinátor inkluze koordinuje inkluzi v projektu v rámci zapojených škol, komunikuje se školami a 

jednotlivými členy realizačního týmu projektu a konzultuje s nimi rizika, problémy, příležitosti, návrhy a jiné 

týkající se inkluze. Komunikuje se školními poradenskými pracovišti, spolupracuje se všemi jeho odbornými 

pracovníky. Spolupracuje s pedagogickými pracovníky škol a školními asistenty. Vytváří podporu inkluzivního 

školního klimatu a inkluzivního vzdělávání setkáními, workshopy, radami apod. Spolupracuje s ostatními 

pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody 

apod.). Provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na 

školách, provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn, 

koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání, spolupracuje s ostatními členy projektového 

týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu. Připravuje 

podklady na jednání a setkání týkající se inkluze, spolupracuje s rodiči a poskytuje jim poradenství. Účastní 

se jednání pracovních skupin zaměřených na inkluzi.  

Jméno a příjmení: Mgr. Dana Hádková 

 

Zástupci škol 

Zástupci jednotlivých škol zpracovávají popis potřeb školy, případně Strategický plán rozvoje školy. 

Zodpovídají za zpracování šetření a tvorbu výstupu potřeb a cílů školy. Spolupracují s koordinátorem MAP, 

koordinátorem spádovosti škol, administrátorem projektu, vedoucím pracovních skupin a analytikem. 

Konzultují s nimi jednotlivé výstupy své práce. Zúčastňují se setkání pořádaných realizačním týmem pro 

zástupce škol. Předávají informace získané od realizačního týmu škole a naopak. 

Na pozici je zaměstnáno 43 osob (zástupců jednotlivých škol dle RED_IZO na základě doložení souhlasu školy 

se zapojením do projektu). V průběhu realizace MAP II 1 škola vystoupila z projektu, tudíž došlo k ponížení 

počtu osob na 42. 
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Jméno a příjmení: dle zvolení jednotlivých škol 

 

Lektoři, metodici, odborníci 

Lektoři, metodici, odborníci zpracovávají vlastní učební nebo podpůrné texty, včetně rozpracování cílů a 

obsahu kurzů. Prezentují učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení tréninku a procvičování 

dovedností a kompetencí, ověřování znalostí, dovedností a kompetencí, včetně volby, přípravy a využití 

didaktické techniky apod.  Připravují a sestavují prezentace, připravují scénáře a materiálně technické 

zajištění modelových situací a dalších činností. Zadávají a hodnotí samostatné a skupinové práce, hodnotí 

účinnost vzdělávacího kurzu, vedou dokumentaci kurzu. Řídí a realizují výukový proces v dalším vzdělávání. 

Spolupracují s koordinátory a administrátorem projektu při určování obsahu a struktury kurzu. Navazují vztah 

s účastníky, s nimiž se dohodnou na pravidlech a průběhu vzdělávání. Motivují účastníky vzdělávacího 

programu.  Poskytují konzultace.  

Jméno a příjmení: soubor lektorů 

 

Facilitátor/Mediátor 

Facilitátor vede a aktivně řídí diskuze s pedagogickými i ostatními odborníky. V případě potřeby se účastní 

setkání s rodiči, odborníky, jednání ŘV MAP/pracovních skupin, které facilituje. Podporuje školy ve 

zpracování jejich vize rozvoje, napomáhá efektivně dojít k optimálním výsledkům v pracovní skupině nebo 

týmu, stanovuje komunikační principy jednání Řídicího výboru MAP a pracovních skupin. Prostřednictvím 

specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo 

pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje 

managementu. Podporuje jednotlivce nebo týmy při osobním a profesním rozvoji. Stanovuje vhodné 

koučovací techniky a postupy v procesu koučování. Studuje nové poznatky v oboru a jejich aplikace do 

procesu koučování. Vede administrativu a dokumentaci spojenou s koučováním. Vyhodnocuje efektivitu 

(vstupů a výstupů) procesu koučování s jednotlivci nebo týmem.  
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6.1.2 SLOŽENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Celkem byly vytvořeno 5 pracovních skupin 

1) PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

2) PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

3) PS pro polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka 

4) PS pro financování 

5) PS pro rovné příležitosti 

 

Tabulka 41 - Seznam členů pracovních skupin dle zastupujících organizací 

Seznam členů pracovních skupin 

Organizace členství v pracovní skupině 

ZŠ Lingua Universal Litoměřice Čtenářská gramotnost 
MAS České středohoří, z.s. Čtenářská gramotnost 
MŠ Žitenice Čtenářská gramotnost 
odborná veřejnost - knihovnice Čtenářská gramotnost 
ZŠ B. Němcové, ICT Čtenářská gramotnost 
bývalá ředitelka Čtenářská gramotnost 
ZŠMŠ Křešice Čtenářská gramotnost 
ZŠ Litoměřice, Ladova 5 Čtenářská gramotnost 
MŠ Dětský koutek Finance 
RRA Finance 
ZŠ U Stadionu Litoměřice Finance 
město Litoměřice Finance 
Město Štětí Finance 
ZŠ T.G.Masarykova Štětí Matematická gramotnost 
ZŠ a MŠ Hoštka Matematická gramotnost 
ZŠ B. Němcové, ICT Matematická gramotnost 
ZŠMŠ Ploskovice Matematická gramotnost 
ZŠMŠ Křešice Matematická gramotnost 
ZŠ Litoměřice, Ladova 5 Matematická gramotnost 
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
Město Štětí Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
DDM Rozmarýn/TKM Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
DDM Štětí Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
DDM Štětí Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
ZŠ B. Němcové, ICT Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
město Litoměřice Polytechnika, zájmové a neformální vzdělávání 
ZŠ Havlíčkova Litoměřice Rovné příležitosti 
ZŠ a MŠ Ploskovice Rovné příležitosti 
ZŠ T.G.Masarykova Štětí Rovné příležitosti 
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Svobodná ZŠ Třebušín Rovné příležitosti 
PPP Litoměřice Rovné příležitosti 
Speciální ZŠ, Štětí Rovné příležitosti 
SPC Litoměřice Rovné příležitosti 
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická 
škola, Litoměřice 

Rovné příležitosti 

Krajský úřad Ústeckého kraje Rovné příležitosti 
ASZ Rovné příležitosti 
ASZ Hoštka Rovné příležitosti 

 

6.1.3 SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Řídící výbor se skládá z 26 členů sestavených z povinných zástupců definovaných Postupy MAP (MŠMT). 

Tabulka 42 - Seznam členů řídícího výboru dle zastupujících organizací 

č. Povinní členové instituce 

1 MAS Místní akční skupina České středohoří, z.s. 
2 Kraj+ KAP Krajský Úřad pro Ústecký kraj - KAP 
3 zřizovatelé Město Litoměřice 

Město Štětí 
Obec Ploskovice 
Dětský koutek s.r.o. (soukromá MŠ) 
Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, 
s.r.o. 

4 Zástupci 

škol 

ZŠ Základní škola Litoměřice, U Stadionu 
Základní škola Terezín 

MŠ a ZŠ soukromá Lingua Universal, již uvedena i výše 
Mateřské školy a 
ZŠ 

Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří 
Základní škola a mateřská škola Hoštka 

Církevní Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy 

Zástupci družin Základní škola Litoměřice, U Stadionu 

Učitelé Základní škola Brozany nad Ohří 
Základní škola Brozany nad Ohří 
Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, 
s.r.o. 

    Školní kluby ZŠ LTM Havlíčkova 
5 Neformální a zájmové 

vzdělávání 

Dům dětí a mládeže Štětí 
Dům dětí a mládeže Litoměřice 
Drahozubáček z.s. 

6 ZUŠ Základní umělecká škola Štětí 
Základní umělecká škola Litoměřice 

7 Rodiče Litoměřice Lingua Universal, soukromá základní škola a mateřská škola, 
s.r.o 
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"venkov" Základní škola Brozany nad Ohří 
8 ASZ  Konzultant pro inkluzivní vzdělávání 
9 Zástupce MAS - jiné území MAS Podřipsko 

10 NIDV/SRP NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem 

11 Obce bez škol Obec Drahobuz 
 

6.1.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 

 

6.2 AKTUALIZACE MAP 
Aktualizace dokumentu MAP probíhá na základě potřeb v území. Aktualizace dokumentu MAP se bude vždy 

týkat doplnění analytické části a zhodnocení změny stavu v území. Dále se pak bude očekávat aktualizace 

Strategické části dokumentu a části Akční plán. 

Případné změny v dokumentu budou popsány v úvodu dokumentu. 

Aktualizaci dokumentu provádí realizační tým k tomu určený. 
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6.3 MONITORING A VYHODNOCENÍ REALIZACE MAP 
6.3.1 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU MAP I 

V průběhu realizace projektu MAP I se osvědčila spolupráce s krajským koordinátorem a setkání dalších 

realizátorů projektů na krajské úrovni – předávání/sdílení informací s ostatními MAPy, nastavování 

spolupráce, předávání informací skrze SRP. Tato setkání pomáhala při realizaci projektu. Také se osvědčilo 

využití nabízených webinářů v rámci projektu SRP pod vedením NIDV. Informace z webinářů byly pro realizaci 

projektu přínosné. 

Během celé realizace projektu docházelo k naplnění nadefinovaných klíčových indikátorů. Tyto indikátory 

byly tvořeny Memorandem o Partnerství MAP a vytvořením a následným schválením finálního dokumentu 

MAP. Plnění indikátoru na konci projektu bylo 100%. 

Finanční plán se v průběhu projektu dařilo naplnit dle přednastavených jednotlivých monitorovacích období 

projektu. Čerpání rozpočtu je ke konci projektu téměř 100%. 

Co se týče plánu vzdělávacích aktivit, podařilo se nám tento plán úspěšně splnit, ať již v rámci realizace 

nastavených aktivit či časového harmonogramu. Dopady a přínosy jednotlivých vzdělávacích aktivit na cílové 

skupiny byly hodnoceny v hodnotících zprávách vzdělávacích akcí. Souhrnně můžete konstatovat, že dopady 

na cílové skupiny, pro které byly realizovány vzdělávací aktivity, byly pozitivní a přínosem bylo rozšíření 

znalostí a s možností využití v praxi, poznání ostatních kolegů a navázaní komunikace a spolupráce. 

Celkově lze tedy konstatovat, že v průběhu realizace projektu MAP I byl velmi uspokojivý. Všechny 

naplánované aktivity projektu, ať vzdělávací aktivity či aktivity pro tvorbu projektu proběhly v termínech 

s velmi dobrou účastí.  

6.3.2 REALIZACE MAP II 

Monitoring a vyhodnocování realizace MAP II na území probíhá postupně vzhledem k harmonogramu 

plánovaných aktivit. 

Monitoring a vyhodnocování provádí realizační tým k tomu určený. 

V rámci monitoringu se hodnotí jednak celková realizace naplňování cílů MAP a jednak naplňování Akčního 

plánu. Konkrétně zda aktivita v Akčním plánu byla zrealizována, zda byl stanovený indikátor naplněn, 

vyhodnocuje se plnění harmonogramu aktivity, zhodnocení výsledků či případných překážek při realizaci 

aktivity. Monitoring a hodnocení probíhá na základě sebehodnocení realizátora akce a dále dle plánu 

evaluace. 
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6.4 POPIS ZPŮSOBŮ A PROCESŮ ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI DO TVORBY 
MAP 

Do tvorby MAP jsou zapojeni následující aktéři:  

• Ředitelé a pedagogové základních a mateřských škol bez ohledu na zřizovatele  
• Zřizovatelé škol  
• Zástupci zájmového a neformálního vzdělávání  
• Rodiče dětí a žáků  
• Žáci 
• Veřejnost  
• Odborní pracovníci (zástupci KAP, zástupci NIDV, apod.) 

 
Jednotliví aktéři jsou zapojeni do procesu tvorby MAP skrze členství v Řídícím výboru, pracovních skupinách, 

projednání na setkání zástupců škol. Členství v organizačních jednotkách je dobrovolné. 

Na jednotlivých setkáních se diskutuje nad danou problematikou, připomínky ze strany aktérů jsou 

zapracovány do dokumentu MAP nebo jsou předmětem dalších diskuzí. 

 

6.5 SCHVÁLENÍ DOKUMENTU MAP 
Schválení dokumentu prochází schvalovacím procesem přes pracovní skupiny, zástupce škol, dotčenou 

veřejností přes webové stránky projektu MAP a Řídící výbor. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK a POJMŮ 

MAP    Místní akční plán 
SO ORP Litoměřice  Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice 
ZUŠ    Základní umělecká škola 
MŠ    Mateřská škola 
ZŠ    Základní škola 
DVPP    Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
SVP    Speciální vzdělávací potřeby 
RVP ZV    Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
PPPUK    Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 
SPC    Speciálně pedagogické centrum 
EVVO    Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
ZV    Zájmové vzdělávání 
OP    Operační program 
CS    Cílová skupina 
DAP    Dyslektická ambulantní péče 
PPP    Pedagogicko-psychologická poradna 
ŠPZ    Školní pedagogické zařízení 
ZZV    Zařízení zájmového vzdělávání 
ČG    Čtenářská gramotnost 
MG    Matematická gramotnost 
PO    Prioritní oblast 
NIDV    Národní institut dalšího vzdělávání 
ASZ     Agentura pro sociální začleňování 


