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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Čtenářská, cizojazyčná a informační gramotnost 
  
P.č. Aktivita - 

název 
Aktivita –  
popis 

Cílová 
skupina 

Struktura nákladů Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Rodilý mluvčí 
v hodinách AJ  

Krátkodobá 
tandemová výuka 
AJ s rodilým 
mluvčím  

Žáci ZŠ ORP 
Karviná 

Rodilý mluvčí - 2x 
80 hodin měsíčně 
(po dobu 20 měsíců) 

418.080,-  
hrubé mzdy a 
odvody SP a 
ZP     

únor 
2019 – 
červen 
2021                 

rodilý mluvčí, 
učitelé AJ 
jednotlivých ZŠ 

členové PS, kontaktní 
osoba na ZŠ 

2 Už jsem 
čtenář - 
Knížka pro 
prvňáčka 

Podpora a 
realizace akcí na 
podporu 
čtenářské 
gramotnosti 

Žáci 1. tříd ZŠ 
ORP Karviná 

Zakoupení 600 ks 
knih pro prvňáčky a 
učitelé 1. tříd, akce 
zajištěné 
knihovnami 
(besedy, pasování 
na čtenáře) 

knihy 12.000,- 
besedy s 
autory 

únor - 
červen 
2019 

Regionální 
knihovna Karviná  

členové PS, RT MAP, 
knihovny ORP 
Karviná, učitelé 1. 
tříd ZŠ 

3 Bookstart – 
S knížkou do 
života 

Společné 
seznamování 
nejmenších 
předčtenářů, 
čtenářů a jejich 
rodičů s knihou  

Děti v ORP 
Karviná, 
předškoláci a 
jejich rodiče v 
ORP Karviná 

1 set Bookstart 80,- 
Kč obsahuje 
leporelo pro dítě, 
metodickou 
publikaci pro 
počáteční čtení 
rodičů s dětmi, 
seznam doporučené 
literatury pro 
předškolní děti a 
audioknihu       

36.800,- březen 
až 
prosinec 
2019 

Regionální 
knihovna Karviná 
 
Magistrát města 
Karviná 

členové PS, RT MAP 
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4 Listování  Scénické čtení, 
které představuje 
zajímavé knihy  

žáci 1. stupně 
ZŠ ORP 
Karviná 

jednotlivá 
představení pro 1. 
až 5. ročník              

vstupné 50,- 
Kč na žáka 

květen, 
září, 
prosinec 
2019 

Regionální 
knihovna Karviná 
 

členové PS, RT MAP, 
kontaktní osoba na 
ZŠ 

5 Divadélko pro 
školy 

Divadelní 
představení, 
které zábavnou 
formou 
představuje 
soubor ukázek ke 
konkrétnímu 
literárnímu 
období 

žáci 2. stupně 
ZŠ ORP 
Karviná 

jednotlivá 
představení dle 
výběru 

vstupné 50,- 
Kč na žáka, 
fixní vstupné 
2.500,- Kč za 
představení 

září 2019 
- červen 
2020 

 Pracovní skupina členové PS, RT MAP  

6 Společná 
setkání 
vyučujících 
jednotlivých 
předmětů 

Sdílení zkušeností 
s rozvojem 
čtenářské 
gramotnosti 
napříč předměty, 
v jednotlivých 
oborech 

učitelé MŠ a 
ZŠ ORP 
Karviná 

moderátoři, lektoři, 
občerstvení 

  2019 členové PS, 
lektoři, 
moderátoři 

členové PS, RT MAP 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Matematická gramotnost 

P.č. Aktivita - 
název 

Aktivita - popis Cílová 
skupina 

Struktura 
nákladů 

Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Neformální 
setkání učitelů 
matematiky 

Setkání 
vyučujících 
matematiky všech 
škol. Rozsah 2 
hodiny. Témata: 
Co je MAP? Jak 
učíme ve školách. 
Pozvánka na 
soutěž. Diskuse. 

Učitelé ZŠ, 
24 osob 

Pronájem 
místnosti, 
občerstvení. 

2.000,- Kč 13. 3. 2019 PS MG, RT 
MAP 

Vedoucí PS 

2 Matematická 
soutěž 

„Matematika 
může být zábava“ 
- soutěž 
tříčlenných 
družstev šestých 
ročníků zaměřená 
na spolupráci a 
řešení logických 
matematických 
problémů. 

žáci ZŠ - 42 
žáků 6. 
ročníku 

Pronájem sálu, 
propagace - 
plakáty, 
tištěné 
materiály, 
ceny pro 
vítěze a 
účastníky, 
občerstvení. 

12.000,- 
Kč 

10. 4. 2019 PS MG, RT 
MAP 

PS MG - vedoucí PS 

3 ABAKU - 
WORSHOP pro 
učitele - 
střední 
seminář 

DVPP - nové 
metody ve výuce 
matematiky - 
ABAKU jako 
metoda a hra 

Učitelé ZŠ, 
30 

Pronájem 
místnosti, 
lektorné, 
občerstvení 

22.000,- 
Kč  

říjen 2019 PS MG, RT 
MAP 

Vedoucí PS 
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4 Začínáme s 
ABAKU 

WORKSHOP pro 
žáky se soutěží 

žáci ZŠ -2x 
30 žáků 

Pronájem 
místnosti, 
pracovní listy, 
pomůcky pro 
úvodní 
aktivity, malé 
odměny 

10.000,- prosinec 
2019 

PS MG, RT 
MAP 

Vedoucí PS 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Občanské kompetence  

P.č. Aktivita - 
název 

Aktivita - popis Cílová 
skupina 

Struktura nákladů Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Setkání 
školních 
žákovských 
parlamentů + 
workshop 
Karviná - 
ideální město 

Workshop se 
zástupci 
jednotlivých 
školních 
parlamentů 
karvinských 
základních škol. 
Seznámení s 
fungováním 
města 
prostřednictvím 
zástupce 
z vedení města, 
možnosti 
spolupráce s 
Mládežnickou 
radou, workshop 
- práce v týmech 
na podobě 
ideální Karviné. 
Rozsah 4 hodiny. 
Prezentace 
výsledků, 
diskuse. 

žáci 8. a 9. 
ročníků ZŠ 
(30 žáků) 

Pronájem místnosti, 
občerstvení, 
materiály na 
workshop - výkresy, 
lepidla, barevné 
papíry, propagační 
předměty 

10.000,- 
Kč 

únor 
2019 

PS, RT MAP Vedoucí PS 
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2 Setkání 
zástupců 
školních 
parlamentů 
se zástupci 
vedení města 
- panem 
náměstkem a 
panem 
primátorem  

Snídaně, brunch 
- diskuse 
zástupců 
školních 
parlamentů s 
vedením města 
(možno doplnit 
zážitkovým 
doprovodným 
programem pro 
žáky, např. výuka 
golfu pod 
vedením trenéra 
- pokud bude 
možnost) 

žáci 8. a 9. 
ročníků ZŠ 
(24-26 
žáků) 

Pronájem místnosti 
(podle místa 
konání, v případě 
golfového resortu), 
občerstvení - 
brunch, v případě 
výuky golfu náklady 
na trenéra na cca 1-
2 hodiny 

6.000,-Kč duben - 
červen 
2019 

PS, RT MAP,  Vedoucí PS 

3 Návštěva 
Poslanecké 
sněmovny ČR 

Exkurze do 
Poslanecké 
sněmovny ČR + 
setkání s 
poslancem, 
diskuse 

žáci 8. a 9. 
ročníků ZŠ 
(max. 30 
žáků) + 4 
učitelé 

Cestovné - vlak 
Praha a zpět, 
celodenní jízdenka 
po Praze, 
doprovodný 
program - návštěva  
žižkovského 
vysílače, svačina) 

17.000,- 
Kč 

září - 
říjen 
2019 

PS, RT MAP  Vedoucí PS 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství  
P.č. Aktivita - 

název 
Aktivita - popis Cílová 

skupina 
Struktura 
nákladů 

Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Školní kluby 
podnikavosti 

Cílem klubu je 
umožnit žákům 
6. - 9. tříd ZŠ 
proměnit jejich 
nápady ve 
skutečnost, 
pomoci jim 
uvědomit si, co 
to znamená být 
aktivní a 
iniciativní. 
Podporovat 
schopnost 
převádět 
myšlenky do 
praxe, která 
předpokládá 
tvořivost, 
schopnost 
zavádět 
novinky, nést 
rizika, plánovat 
a řídit projekty s 
cílem 
dosáhnout 
určitých cílů. 

žáci II. stupně 
ZŠ v ORP 
Karviná, min. 
4 max. 12 na 
skupinu 

Lektorné, 
propagační 
předměty, 
letáky, 
materiál, 
pronájem 
prostor 

414.000,- 
Kč 

únor - 
prosinec 
2019 

PS, 
koordinátor, 
lektor 

Petr Kantor 
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2 Odborné 
vzdělávání - 
kariérový 
poradce - 
úvodní blok 

Systematické a 
odborné 
proškolování 
pedagogů s 
konkrétním 
výstupem a 
dovednostmi 
směrem ke 
kariérovému 
poradenství. 
Cílem je 
rozšíření 
odbornosti 
pedagogů a 
jejich 
dovedností při 
práci s žáky a 
rodiči. 

Pedagogové 
základních 
škol a 
pracovníci 
neziskových 
organizací 

Lektorné  10.000,- 
Kč 

duben 
2018 

PS, lektor Pavlína Mojová 
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3 Firmy a 
osobnosti v 
podnikání 

Vytvořit 
databází 
podnikatelů a 
firem, kteří jsou 
ochotni umožnit 
exkurzi nebo 
přijít do výuky 
nebo 
zájmového 
kroužku. 
Představit 
úspěšné 
podnikatele a 
firmy z našeho 
kraje. Ukázat 
dětem, že 
podnikání je 
rovnocenná 
alternativa k 
zaměstnání. 
Měnit mediální 
obraz 
podnikatelů. 

Žáci 
základních 
škol 

Lektorné, 
doprava na 
exkurzi 

10.000 Kč duben - 
prosinec 
2018 

PS, lektor Milan Kasl 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Polytechnické vzdělávání a digitalizace  
P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová 

skupina 
Struktura 
nákladů 

Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 ŠKOLENÍ ICT pro 
pedagogy na ZŠ  

učitelé pronájem 
místnosti, 
občerstvení, 
lektorné  

5.000,- Kč říjen 2019 PS, RT MAP, 
lektor 

PS polytechnika 

2 WORKSHOP - 
POLYTECHNIKA 

worshop pro 
učitele MŠ, 
zaměření 
polytechnické 

učitelé 
MŠ 

pronájem 
místnosti, 
občerstvení, 
lektorné  

5.000,- Kč listopad 
2019 

PS, RT MAP, 
lektor 

PS polytechnika 

3 Exkurze dětí - 
zážitkové 
polytechnické 
vzdělávání 

zážitkové 
výjezdy žáků s 
vyučujícími 

žáci, 
učitelé 
MŠ, ZŠ 

doprava, 
vstupné 

viz 
inspirativní 
seznam 
zážitkové 
polytechniky 

průběžně 
po celou 
dobu 
projektu 

PS, RT MAP, 
jednotlivé 
školy 

 PS polytechnika, RT MAP 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče  
P.č. Aktivita - 

název 
Aktivita - popis Cílová 

skupina 
Struktura 
nákladů 

Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Realizace 
projektu 
"Putovní 
kniha" 

Vytvoření knihy 
vlastních 
příběhů dětí z 
mateřských škol 
doplněné o 
ilustrace 
zúčastněných 
dětí i 
profesionálního 
ilustrátora. 

Děti 
mateřských 
škol 

Pořízení 
materiálu k psaní 
knihy - forma 
kroužkové vazby. 
Konečná grafika 
knihy. Závěrečný 
tisk knihy. 
Manuál k tvorbě. 

50.000,- Kč říjen 2019- 
červen 
2020 

PS, RT MAP, 
grafik, 
ilustrátor 

Vedoucí PS 

2 Setkání 
vedoucích 
učitelek MŠ  

Setkání s cílem 
informovat o 
projektech PS, 
seznámit 
zúčastněné s 
organizací a 
způsobem 
realizace 
"Putovní knihy". 

Vedoucí 
učitelky MŠ 

Pořízení 
informačního 
letáku pro každou 
účastnici s 
harmonogramem 
aktivit, 
občerstvení 

5.000,- Kč červen 
2019 

PS, RT MAP Vedoucí PS 
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3 Znakování s 
dětmi s 
opožděným 
vývojem řeči 

Podpora 
pedagogů 
běžných škol v 
zapojení se do 
procesu IV a 
podpora rodičů 
dětí se SVP v 
přístupu k nim v 
rodinném 
prostředí 
formou 
spolupráce s 
učiteli spec. 
škol. 

Rodiče dětí 
se SVP, spec. 
pedagogové, 
pedagogové 
běžných škol 

"Odměna" pro 
školicí pedagogy, 
pronájem prostor 
a techniky, 
drobné 
občerstvení 

20.000,- Kč školní rok 
2019/2020 

PS, RT MAP, 
odborníci z řad 
SP 

 PS, RT MAP, MŠ Klíček 

4 Seminář k 
předčtenářské 
gramotnosti 
"Jak začít?" 

Seznámení s 
procesem 
amatérského 
psaní a tvoření v 
podmínkách 
mateřské školy 
se zaměřením 
na vlastní 
tvorbu knihy 

Učitelky MŠ 
zařazené do 
projektu 
"Putovní 
kniha"  

"Odměna" pro 
odborného 
školitele, 
pronájem prostor 
a techniky, 
drobné 
občerstvení 

5.000,- Kč září 2019 PS, RT MAP, 
odborník na 
literární tvorbu 
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5 "Přírodníček 
zve do 
přírody" 

Celoměstský 
projektový den 
pro MŠ zaměřen 
na ekologickou 
výchovu - 
zpracování 
odpadů, vodu, 
poznávání a 
pozorování 
přírody všemi 
smysly, 
budování 
kladného vztahu 
k přírodě 

Děti z MŠ Výukový materiál, 
odměny dětem 

15.000,- Kč duben 
2020 

zainteresovaná 
skupina 
pedagogů ZŠ a 
MŠ U lesa 

Realizační tým ZŠ a MŠ U lesa 

6 Pojďme spolu 
do přírody 
aneb 
"Česílkovo 
putování" 

Získání 
základních 
informací o 
vodních 
ekosystémech, 
kde všude se 
voda v přírodě 
nachází a jaký je 
její význam - 
terénní výjezdní 
program 

Děti z MŠ  Jízdné, vstupné, 
jídlo pro děti, 
odměny 

v rámci PS 
Polytechnika 

květen 
2019 - září 
2020 

PS, RT MAP, 
občanském 
sdružení 
"Hájenka" 

Vedoucí PS 
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AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2019 - pracovní skupina Rovné příležitosti 
P.č. Aktivita - 

název 
Aktivita - popis Cílová 

skupina 
Struktura 
nákladů 

Odhad 
nákladů 

Termín Realizátor Zodpovědnost 

1 Workshop s 
rodiči 

Workshop s rodiči v 
sociálně vyloučené 
lokalitě pod vedením 
odborníků v tématech 
rozvoje kvalitního 
inkluzivního 
vzdělávání a 
nerovností ve 
vzdělávání, důležitost 
předškolního 
vzdělávání. Rozsah 3 
hodiny. Teoretický 
úvod, praktická část, 
diskuse. 

rodiče, 2 x 15 
osob 

Občerstvení, 
lektorné 

10.000,- 
Kč 

2 x září 
2019 

PS, RT MAP, lektor PhDr. Podhorná 

2 Jak čelit 
šikaně 

Seminář řeší témata 
bezpečné komunikace 
s rodiči, správně 
nastavené interakce 
žák pedagog, jak 
komunikovat s 
agresivním rodičem. 
Rozsah 2x8h. 
Tematický úvod, 
praktická část, 
diskuze. 

pedagogové, 
15 osob 

náklady na 
lektora, 
pronájem 
sálu, 
občerstvení 

25 000 Kč 9. - 10. 
dubna 
2019 

PS, RT MAP, lektor vedoucí PS 
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3 Diskusní 
workshop 
Mimořádně 
nadané a 
nadané děti 

Workshop řeší metody 
práce s nadanými 
dětmi, možnosti 
integrace v běžné 
třídě, vhodné 
pomůcky, možnosti 
spolupráce. Rozsah 8 
h, tematický úvod, 
praktická část, diskuze 

pedagogové, 
20 osob 

náklady na 
lektora, 
pronájem 
sálu, 
občerstvení 

15.000,- 
Kč 

25. února 
2019 

PS, RT MAP, lektor Ing. Kantorová 

4 Kulatý stůl k 
tématu 
poskytování 
předmětu 
SPP 

Výměna zkušeností 
pedagogů 
poskytujících SPP na 
školách, ukázka 
pomůcek, diskuze o 
vhodných metodách 
práce. Rozsah 4h, 
tematický úvod, řízená 
diskuze. 

speciální 
pedagogové a 
pedagogové 
ZŠ, 15 osob 

náklady na 
lektora, 
občerstvení 

5.000,- Kč 27. února 
2019 

PS, RT MAP, lektor Mgr. Helešicová 
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5 Edukační 
pobyt pro 
rodiče a děti 
se SVP 

Akce má rodičům dětí 
se SVP pomoci najít 
nové metody, 
nabídnout alternativní 
přístupy v práci s 
dětmi se SVP. Rozsah 
2x4h. Tematický úvod, 
dílny s rodiči, aktivity 
pro děti, přednášky 
lektorů pro rodiče. 

rodiče s dětmi 
- 15 dvojic 

náklady na 
lektory, 
ubytování, 
doprovodný 
program SVČ 

100.000,- 
Kč 

4. - 5. 
říjen 
2019 

PS, RT MAP, lektor p. Bystroňová, Mgr. Jaňová 

6 Udělování 
značky Rovné 
příležitosti 

Posuzování návrhů 
opatření ostatních PS 
MAP z pohledu 
rovných příležitostí. 

PS MAP náklady na 
tisk, grafiku 
značky 

5.000,- Kč průběžně PS, RT MAP, lektor členové PS 

 


