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1. Úvod 

Akční plán pro území ORP Bílina (dále též „AP“) je součástí dokumentu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání na Bílinsku. Akční plán je dokument, jehož cílem je upřesnit Strategický rámec MAP (dále 

též „SR“) v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze Strategického rámce vychází a určuje, 

jakými konkrétními aktivitami budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve SR. Plán aktivit tak 

navazuje na vizi, priority a jejich cíle. Akční plán je zpracován na rok 2018 s přesahem do června 2019.  

U každé aktivity v tabulkách dále je uvedeno, k naplnění jakého cíle přispívá. Plánované aktivity 

nejsou cílené pouze na oblast školství, jedná se i o aktivity v oblasti sociálních služeb, neformálního 

vzdělávání či aktivity preventivně výchovného typu a další. 
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2. Přehled priorit a cílů1 

Priority Cíle 

1. Rozvoj předškolního vzdělávání 1.1 Rozvoj čtenářské, matematické a finanční 
pregramotnosti 

1.2 Rozvoj polytechnického vzdělávání 

1.3 Rozvoj oblasti inkluzivního/společného vzdělávání v MŠ 

1.4 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 

1.5 Rozvoj sociálních a občanských dovedností 

2. Rozvoj vzdělávání na základních 
školách 

2.1 Rozvoj inkluzivního vzdělávání a rozvoj sociálních 
a občanských dovedností   

2.2 Rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti  

2.3 Rozvoj přírodních věd, polytechnického a řemeslného 
vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí   

2.4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě 
a kreativitě  

3. Rozvoj infrastruktury a modernizace 
škol a školských zařízení 

3.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov 

3.2 Moderní vybavení odborných učeben 

3.3 Podpora rozvoje moderního ICT 

3.4 Zkvalitnění ostatních prostor škol a školských zařízení 

3.5 Zlepšení vzhledu a funkčnosti prostranství škol 
a školských zařízení 

4. Rozvoj pedagogických pracovníků 
a pracovníků ve vzdělávání 

4.1 Výběr vhodných studentů pro učitelství 

4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

4.3 Dostatečný počet dalších pracovníků ve vzdělávání  

4.4 Rozvoj digitálních kompetencí učitelů 

5. Aktivní spolupráce a zapojení všech 
subjektů do procesu vzdělávání 

5.1 Spolupráce mezi školami, ale také ostatními subjekty 

5.2 Spolupráce s rodiči dětí a žáků  

6. Rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání 

6.1 Všestranná příprava dětí a žáků 

6.2 Rozšíření nabídky programů pro trávení volného času 
dětí a žáků 

 

 

                                                           
1 Jednotlivé priority a cíle vycházejí ze Strategického rámce MAP. 
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3. Přehled aktivit plánovaných k realizaci v rámci implementace MAP ORP Bílina 

3.1. Aktivity priority 1 - rozvoj předškolního vzdělávání 
  

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

1.1 (1.4, 
4.2, 5.1) 

Rozvoj čtenářské 
a matematické 
pregramotnosti v MŠ 
Ohníč 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ – DVPP 

20 256 
šablony OP 

VVV 
9/2016 - 8/2018 MŠ Ohníč 

počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

Vybavení didaktickými 
pomůckami 

počet nově zajištěných 
pomůcek 

Pravidelné návštěvy místní 
knihovny a knihovny v Bílině 

počet mimoškolních 
aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí 

1.1 (1.4) 

Rozvoj čtenářské 
a matematické 
pregramotnosti v MŠ 
Ohníč 

Pořízení mobilní interaktivní 
tabule a vzdělávacích programů 

95 000 

 

52 014 

sponzorský 
dar 

šablony OP 
VVV 

2017 - 2018  MŠ Ohníč 

počet zavedených 
nových výukových 
metod a postupů 

počet nově zajištěných 
pomůcek 

1.2 (5.1) 
Rozvoj polytechnického 
vzdělávání v MŠ Ohníč 

Ozdravné pobyty se zaměřením 
na environmentální výchovu 
a polytechnické vzdělávání 

56 000 

 

 

23 448 

SFŽP 

 

vlastní 
prostředky 

4/2019 

 

 

10/2019 

MŠ Ohníč 

Středisko ekol. 
výchovy Český 

Ráj 

počet aktivit se 
zapojením veřejnosti 
a odborníků 

počet nově navázaných 
spoluprací  
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1.3 (1.4, 
4.2, 5.1) 

Rozvoj v oblasti 
inkluzivního vzdělávání 
v MŠ Ohníč 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ – DVPP 

119 301 
šablony OP 

VVV 
9/2016 - 8/2018 

MŠ Ohníč (SPC 
Teplice,  

knihovny) 

počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

Vybavení didaktickými 
pomůckami 

počet nově zajištěných 
pomůcek 

Pravidelné návštěvy a konzultace 
logopeda, spolupráce se SPC 
Teplice a knihovnami 

počet mimoškolních 
aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí 

1.5 
Rozvoj sociálních 
a občanských dovedností 
v MŠ Ohníč 

Kulturní a společenské akce – 
návštěva divadel a kin, účast 
v uměleckých a sportovních 
soutěžích, vystoupení na společ. 
akcích. Účast na sportovních 
akcích, kurz plavání, cvičení jógy, 
taneční kurzy 

- 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Ohníč 

počet realizovaných 
aktivit 

počet sdílených aktivit 
škol a institucí 
v podpoře sociálních a 
občanských dovedností 

1.5, 4.2, 
5.1, 5.2 

Rozvoj sociálních 
a občanských 
dovedností v MŠ Ohníč 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ – DVPP 

84 728 
šablony 
OP VVV 

9/2016 - 8/2018 
MŠ Ohníč 
(školská 
zařízení) 

počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

Sdílení zkušeností pedagogů 
z různých škol 

počet nově navázaných 
spoluprací 

Odborně zaměřená setkávání 
a spolupráce s rodiči 

počet sdílených aktivit 

1.1  

(1.4, 1.5) 

Kulturní akce MŠ 
Hostomice 

Výstavy, divadelní představení 
atd. 

- 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Hostomice 

počet realizovaných 
aktivit 

1.3 (4.2) 
Rozvoj v oblasti 
inkluzivního vzdělávání 
v MŠ Hostomice 

Vzdělávání učitelů 80 000 
šablony 
OP VVV 

2018 - 2019 MŠ Hostomice 
počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 
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1.3 (6.1) 
Školy v přírodě a 
příměstské tábory v MŠ 
Hrobčice 

Pobytové i nepobytové akce 
zaměřené na poznávání přírody, 
environmentální výchovu atd. 

- 

Ústecký kraj, 
SFŽP, 

SERVISO, 
příspěvky 

rodičů 

2018 - 2020 MŠ Hrobčice 
počet realizovaných 
akcí 

1.5 
Rozvoj sociálních 
a občanských dovedností 
v MŠ Hrobčice 

Kulturní, společenské a sportovní 
akce 

- 

vlastní 
prostředky, 
příspěvky 

rodičů 

2018 - 2019 MŠ Hrobčice 
počet realizovaných 
aktivit 

1.4 
Rozvoj kreativity v MŠ 
Síbova 

Tematické dny - 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Síbova 

počet realizovaných 
aktivit 

1.5 
Rozvoj sociálních a 
občanských dovedností 
v MŠ Švabinského 

Sportovní akce/plavání, jóga, 
soutěže/ 

Sociálně-kulturní akce/návštěvy 
kin, divadel, vystupování na 
kulturních soutěžích atd. 

- 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 

MŠ 
Švabinského  

počet realizovaných 
aktivit 

1.4 
Rozvoj kreativity v MŠ 
Čapkova 

Tematické dny - 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Čapkova 

počet realizovaných 
aktivit 
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3.2. Aktivity priority 2 – rozvoj vzdělávání na základních školách 
  

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

2.1 (4.3) 
Personální podpora ZŠ 
Aléská 

Školní asistent 420 240 šablony OP 
VVV 

9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská výše úvazků 
Sociální pedagog 225 360 

2.1 
Prevence rizikového 
chování v ZŠ Aléská 

Projekt „Bráníme se závislostem“ 34 000 Ústecký kraj 9 - 12/2018 ZŠ Aléská 

počet projektů 
realizovaných 
a financovaných 
z jiných zdrojů 

2.2 
Extrakurikulární rozvojové 
aktivity v ZŠ Aléská 

Čtenářský klub 360 738 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská 

počet mimoškolních 
aktivit 

2.2 Aktivity pro ZŠ Aléská 

Tandemová výuka 31 120 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská 

počet podpořených 
pedagogů 

CLIL ve výuce 53 770 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská 

počet podpořených 
pedagogů 

2.3 
Vzdělávací programy 
paměťových institucí 
v ZŠ Aléská 

Návštěvy paměťových institucí 122 500 projekt MŠMT 1 - 8/2018 ZŠ Aléská 

počet projektů 
realizovaných 
a financovaných 
z jiných zdrojů 

2.1 
Škola pro všechny 
(ZŠ Lidická) 

Podpora pozice koordinátor 
inkluze a školní asistent ve škole 

400 000 OP VVV 8/2017 - 6/2019 
UJEP Ústí nad 

Labem (ZŠ 
Lidická) 

počet podpořených 
osob 

2.1 Duhová škola 2018 - 2020 Doučování žáků 600 000 
šablony II OP 

VVV 
9/2018 - 6/2020 ZŠ Lidická 

počet podpořených 
žáků 
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2.1 
Prevence zdravotně 
rizikového chování 2018 

Vzdělávání žáků v oblasti 
zdravého životního stylu, 
prevence nežádoucího 
sexuálního chování, HIV/AIDS 

27 600 
Ústecký kraj, 

vlastní 
prostředky 

9/2018 - 
12/2018 

ZŠ Lidická 

počet aktivit 

počet podpořených 
žáků 

2.1 Třída bez problémů 
Práce s problémovou třídou – 
selektivní primární prevence 

33 000 Ústecký kraj 
9/2018 - 
12/2018 

ZŠ Lidická 

počet realizovaných 
bloků 

počet podpořených 
žáků 

2.1 English week 
Podpora žáků v oblasti 
jazykového vzdělávání 

33 000 příspěvky dětí 
11/2018 - 
12/2018 

ZŠ Lidická počet zapojených žáků 

2.1 (5.2) Zahraniční výjezd Itálie 

Podpora rovného přístupu 
k aktivitám spojeným s jazyk. 
vzděláváním a poznáváním 
Evropy, podpora rodičů + dětí 

750 000 
příspěvky 

rodičů 
7/2018 

ZŠ Lidická 
(CK Speciál) 

počet zapojených osob 

2.1 (5.2) Zahraniční výjezd Švédsko 

Podpora rovného přístupu 
k aktivitám spojeným s jazyk. 
vzděláváním a poznáváním 
Evropy, podpora rodičů + dětí 

375 000 
příspěvky 

rodičů 
7/2019 

ZŠ Lidická 
(CK Krystof) 

počet zapojených osob 

2.1 Projektové dny 

Projektové dny školy – Den 
ochrany člověka za mimořádných 
událostí, Zdravá výživa, Barevný 
den, Osudové osmičky 

2 000 
vlastní 

prostředky 
3/2018 - 6/2019 ZŠ Lidická 

počet realizovaných 
aktivit 

2.1 (6.1) Školní výlety a exkurze 

Podpora neformálního 
vzdělávání žáků, budování 
pozitivního klimatu tříd a školy, 
prevence nežádoucích jevů 

40 000 příspěvky dětí 2018 - 2019 ZŠ Lidická 
počet realizovaných 
akcí 

2.2 Gramotnosti 
Podpora kroužku čtenářské 
a matematické gramotnosti 

50 000 OP VVV 1/2018 - 6/2018 
UJEP Ústí nad 

Labem (ZŠ 
Lidická) 

počet podpořených 
žáků 
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2.2 Duhová škola 2018-2020 
Čtenářský kroužek 

+ kroužek zábavné logiky 
236 000 

šablony II OP 
VVV 

9/2018 - 6/2020 ZŠ Lidická 

počet podpořených 
žáků 

počet mimoškolních 
aktivit 

2.3 Na ovzduší záleží Podpora ekologické výchovy žáků 29 400 
Ústecký 

kraj, vlastní 
prostředky 

6/2018 - 
10/2018 

ZŠ Lidická 
počet podpořených 
žáků 

2.3 Duhová škola v lese 
Podpora ekologické výchovy 
žáků, ochrana ovzduší 

395 792 
OPŽP, vlastní 
prostředky 

10/2018 - 
6/2019 

ZŠ Lidická 
počet podpořených 
žáků 

2.3 Volba povolání 
Podpora polytechnického 
a řemeslného vzdělávání formou 
exkurzí žáků do SŠ 

20 000 město Bílina 
10/2018 - 
12/2018 

ZŠ Lidická 

počet podpořených 
žáků 

počet výjezdů 

 2.3 (5.2) Zábavná věda 
Realizace zábavných hodin 
chemie ve škole 

1 000 
vlastní 

prostředky 
školní rok 

2018/2019 
ZŠ Lidická 
(VŠCHT) 

počet realizovaných 
aktivit 

2.3 Cestou kolem světa 2019 Podpora ekologické výchovy žáků 28 000 
Ústecký 

kraj, vlastní 
prostředky 

6/2019 - 
10/2019 

ZŠ Lidická 
počet podpořených 
žáků 

2.4 (2.2) Na penězích záleží 
Projektový den v rámci Global 
Money Week 2018 

0 - 3/2018 ZŠ Lidická 
počet aktivit 

počet zapojených žáků 

2.4 (2.2) Peníze Interaktivní přednášky ČSOB 0 - 3/2018 - 4/2018 
ZŠ Lidická 

(ČSOB) 

počet aktivit 

počet zapojených žáků 

2.4 (2,2) Peníze kolem nás Interaktivní výstava v Plzni 13 000 OP VVV 3/2018 
UJEP (ZŠ 
Lidická) 

počet zapojených žáků 

2.4 (2.2) Rozpočti si to 
Zapojení žáků do soutěže 
Finanční gramotnost 

8 000 město Bílina 3/2018 - 6/2018 ZŠ Lidická počet zapojených týmů 

2.4 Abeceda podnikání 
Podpora žáků k podnikavosti 
a kreativitě 

2 000 
vlastní 

prostředky 
9/2018 - 
12/2018 

ZŠ Lidická počet zapojených žáků 
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2.1, 2.2 Kamarádíme se s logikou 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

864 981 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 8/2019 

ZŠ Za 
Chlumem 

počet mimoškolních 
aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí 

Doučování žáků ZŠ a příprava 
na vyučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

počet podpořených 
žáků 

počet mimoškolních 
aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí 

Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

počet mimoškolních 
aktivit vedoucích 
k rozvoji kompetencí 

2.1 (2.4) 
Rozvoj sociálních 
a občanských dovedností 
žáků ZŠ Čestmíra Císaře 

Kulturní, společenské a sportovní 
akce, projektové dny (např. 
návštěva divadel, muzeí, výstav a 
kin, účast v soutěžích) 

- 

vlastní 
prostředky, 
příspěvky 
od rodičů 

2018 - 2019 
ZŠ Čestmíra 

Císaře 
počet realizovaných 
aktivit 

2.1 Společně za poznáním Doučování žáků ZŠ 34 092 
šablony 
OP VVV 

9/2017 - 8/2019 ZŠ praktická 
počet podpořených 
žáků 

2.2 Společně za poznáním 
Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ 

51 831 
šablony 
OP VVV 

9/2017 - 8/2019 ZŠ praktická 
počet mimoškolních 
aktivit 

2.1 (2.4) 
Rozvoj sociálních 
a občanských dovedností 
žáků ZŠ praktická 

Kulturní, společenské a sportovní 
akce, projektové dny (např. 
návštěva divadel, muzeí, výstav a 
kin, účast v soutěžích) 

- 

vlastní 
prostředky, 
příspěvky 
od rodičů 

2018 - 2019 ZŠ praktická 
počet realizovaných 
aktivit 

2.1 – 2.3 
(6.1) 

Pobyty pro děti v evidenci 
OSPOD 

Víkendové a táborové pobyty pro 
děti v evidenci OSPOD – prev. 
soc. patolog. jevů, zajištění 
vhodných volnočasových aktivit, 
posílení kladných soc. vazeb dětí 

600 000 
MVČR, vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 město Bílina 

počet realizovaných 
pobytů 

počet podpořených 
dětí 
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3.3. Aktivity priority 3 – rozvoj infrastruktury a modernizace školských zařízení vč. ZUŠ a DDM 
  

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

3.3 (1.2) 
Podpora rozvoje 
moderního ICT v MŠ 
Ohníč 

Rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a pedagogů 

- 
OP VVV, 

MŠMT, vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 MŠ Ohníč 

počet realizovaných 
projektů 

Počet nových ICT 

3.5 (1.2) 
Rozvoj polytechnického 
vzdělávání v MŠ Ohníč 

Obnova školní zahrady, pořízení 
nových zahradních prvků  

500 000 SFŽP 
školní rok 

2017/2018 
MŠ Ohníč 

počet nových / 
modernizovaných míst 

nabídka vzdělávacích 
aktivit 

3.5 
Zlepšení vzhledu školní 
zahrady MŠ Ledvice 

Vytvoření altánku a dalších 
herních prvků pro delší pobyt 
a práci dětí venku 

400 000 

SFŽP, 
sponzorský 
dar, vlastní 
prostředky 

2019 město Ledvice 
počet nových / 
modernizovaných míst 

3.5 
Úprava zahrady MŠ 
Hostomice 

Vybudování přírodní zahrady 228 000 SFŽP 2018 - 2019 MŠ Hostomice 
počet nových / 
modernizovaných míst 

3.5 (1.4) Úprava zahrady MŠ Síbova 
Nové herní prvky na školní 
zahradu (např. mlhoviště, stavby 
z vrbového proutí) 

80 000 
SFŽP, vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 
MŠ Síbova, 

město Bílina 
počet realizovaných 
aktivit 

3.3 
Podpora rozvoje 
moderního ICT v MŠ 
Čapkova 

Rozvoj digitálních kompetencí 
žáků a pedagogů – nákup 
interaktivní tabule 

100 000 město Bílina 2019 - 2020 MŠ Čapkova 
počet nově pořízeného 
vybavení 

3.5  

(1.2, 1.4) 

Úprava zahrady MŠ 
Čapkova 

Vybudování hřiště v přírodním 
stylu (herní prvky, bludiště, 
mlhoviště atd.) 

800 000 
SFŽP, dar, 

město Bílina 
2018 - 2019 

město Bílina 
(MŠ Čapkova) 

počet instalovaných 
objektů 
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3.5  

(1.2, 1.4) 

Úprava zahrady MŠ Maxe 
Švabinského 

Úprava zahrady v přírodním stylu 220 000 
SFŽP, vlastní 
prostředky 

11/2018 - 
9/2019 

město Bílina 
(MŠ Maxe 

Švabinského) 

počet instalovaných 
objektů 

úprava zahrad a hřišť 
(m2) 

3.5 
Zlepšení vzhledu a využití 
školních zahrad MŠ 
Švabinského 

Vytvoření zahradních domků 
/uskladnění hraček/ a altánů 
/ukrytí se dětí před přímým 
sluncem/ 

100 000 
vlastní 

prostředky 
2019 - 2020 

MŠ 
Švabinského 

počet instalovaných 
objektů 

3.5 
Zlepšení funkčnosti 
prostranství u ZŠ Aléská 

Oprava dlažby před školou 250 000 město Bílina 6 - 8/2018 město Bílina 
počet realizovaných 
aktivit 

3.3 (2.3) Duhová škola 2018 - 2020 Rozvoj ICT 200 000 
šablony II OP 

VVV 
9/2018 - 6/2020 ZŠ Lidická 

počet ICT  

počet podpořených 
žáků 

3.3 Rozvoj ICT v ZŠ Lidická 
Modernizace počítačového 
vybavení školy 

100 000 ČEZ 3/2018 - 6/2019 ZŠ Lidická 
počet nově 
zakoupeného vybavení 

3.3 (3.4) Rozvoj ICT v ZŠ Lidická 
Nákup PC do učeben + vzdělávací 
prvky na schody 

75 000 
sponzorský 

dar LIDL 
2/2018 - 3/2018 ZŠ Lidická 

počet nově 
zakoupených produktů 

3.5 
Školní zahrádka v ZŠ 
Lidická 

Rozvoj přírodovědeckého 
vzdělávání žáků, výsadba nových 
rostlin a dřevin 

20 000 
projekt 

Partnerství 
1/2019 - 6/2019 ZŠ Lidická školní zahrádka 

3.5 
Přírodní učebna v ZŠ 
Lidická 

Vznik přírodní učebny na 
pozemku školy, podpora 
přírodních věd a ekologické 
výchovy 

100 000 MŽP 
4/2019 - 
11/2019 

ZŠ Lidická přírodní učebna 

3.5 (2.3) 
Sadovnické úpravy atria 
ZŠ Za Chlumem 

Úprava školního pozemku (atria) 
sloužící k pěstitelským pracím 
žáků 

480 000 
SFŽP, město 

Bílina 
1/2019 - 
12/2019 

město Bílina 
(ZŠ Za 

Chlumem) 

počet instalovaných 
objektů 

terénní úpravy (m2) 
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3.2 
Moderní vybavení 
odborných učeben v DDM 

Modernizace odborných 
kluboven DDM 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet 
modernizovaných 
učeben 

3.3 
Podpora rozvoje 
moderního ICT v DDM 

Modernizace WIFI sítě, 
modernizace vybavení PC, 
modernizace a dovybavení 
prezentační techniky 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet realizovaných 
aktivit 

3.5 
Zlepšení vzhledu 
a funkčnosti prostranství 
DDM 

Modernizace zahrady - 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet realizovaných 
aktivit 
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3.4. Aktivity priority 4 – rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání 
  

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

4.3 
Dostatečný počet dalších 
pracovníků ve vzdělávání 
v MŠ Ohníč 

Dostatečný počet pracovníků 
ve školství 

- 
OP VVV, 

MŠMT, vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 MŠ Ohníč 

počet nových nepedag. 
pracovníků 

počet externích 
pracovníků 

4.3 
Personální podpora MŠ 
Švabinského 

Školní asistent 420 240 
šablony 
OP VVV 

9/2016 - 8/2018 
MŠ 

Švabinského 

počet podpůrných 
personálních opatření 
ve škole 

4.2 Šablony MŠ Hrobčice 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ – DVPP 

54 016 

šablony 
OP VVV 

2016 - 2018 MŠ Hrobčice 
počet podpořených 
pedagogů 

Osobnostně sociální rozvoj 
předškolních pedagogů MŠ 

13 504 

Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ 

20 256 

Sdílení zkušeností pedagogů 
z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv  

33 968 

Prevence logopedických vad a 
problémů komunikačních 
schopností u dětí 

25 320 

4.3 Šablony MŠ Hrobčice Chůva a školní asistent - 
šablony I a II 

OP VVV 
2016 - 2020 MŠ Hrobčice 

počet podpůrných 
personálních opatření 
ve škole 
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4.2 (1.1) 

Rozvoj čtenářské a 
matematické 
pregramotnosti v MŠ 
Čapkova 

Vzdělávání  pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP 

10 000 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Čapkova 

počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

4.2 
Extrakurikulární aktivity 
v ZŠ Aléská 

Vzdělávání pedagog. sboru 
zaměřeného na inkluzi 

114 240 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská 

počet podpořených 
pedagogů 

4.2 
Čtenářská a matematická 
gramotnost v ZŠ Aléská 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků - DVPP 

40 512 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 ZŠ Aléská 

počet podpořených 
pedagogů 

4.3 

Podpora navýšení kapacit 
ve školských 
poradenských zařízení (ZŠ 
Aléská) 

Rozvojový program 202 268 Ústecký kraj 1 - 12/2018 ZŠ Aléská 

počet projektů 
realizovaných 
a financovaných 
z jiných zdrojů 

4.1 
Stáže studentů UJEP 
a SPgŠ v ZŠ Lidická 

Spolupráce s UJEP a SŠ – stáže 
studentů ve škole 

0 - 1/2018 - 6/2019 
ZŠ Lidická 

(UJEP, SPgŠ) 
počet studentů 

4.2 (4.3) Duhová škola 2018-2020 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ – DVPP 

320 000 
šablony II OP 

VVV 
9/2018 - 6/2020 ZŠ Lidická 

počet vzdělávacích akcí 
pro pedagogy 

Tandemová výuka na ZŠ 
počet podpořených 
pedagogů 

Vzájemná spolupráce pedagogů 
počet podpořených 
pedagogů 

4.4 Duhová škola 2018-2020 Vzdělávání učitelů v oblasti IT 50 000 
šablony II OP 

VVV 
9/2018 - 6/2020 ZŠ Lidická 

počet podpořených 
pedagogů 

4.4 
Vzdělávání učitelů 
v oblasti IT v ZŠ Lidická 

Vzdělávání učitelů v oblasti IT 
technologií 

50 000 
OP VVV,  
AVMedia 

9/2018 - 6/2020 
AVMedia 

(ZŠ Lidická) 
počet podpořených 
pedagogů 

4.2 Kamarádíme se s logikou 
Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ – DVPP 

27 008 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 8/2019 

ZŠ Za 
Chlumem 

počet podpořených 
pedagogů 
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4.2 
Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
v DDM 

Odborné kurzy a školení - 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet absolvovaných 
kurzů a školení 

4.2 (3.3) 
Rozvoj digitálních 
kompetencí učitelů v DDM 

Odborné kurzy a školení v oblasti 
ICT 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet absolvovaných 
kurzů a školení 

4.2 (4.3) Společně za poznáním 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků ZŠ – DVPP 

232 944 

šablony OP 
VVV 

9/2017 - 8/2019 ZŠ praktická 

počet podpořených 
pedagogů 

Tandemová výuka na ZŠ 31 120 
počet podpořených 
pedagogů 

Vzájemná spolupráce pedagogů 
ZŠ 

16 136 
počet podpořených 
pedagogů 
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3.5. Aktivity priority 5 – aktivní spolupráce a zapojení všech subjektů do procesu vzdělávání 

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

5.1 (1.3) 
Spolupráce MŠ Ohníč se 
záchrannými složkami 
v Bílině 

Účast dětí na akcích pro nejmenší - 
složky IZS, 

vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 
MŠ Ohníč 

(složky IZS) 
počet realizovaných 
akcí 

5.1 (1.1) 
Spolupráce MŠ Ledvice 
s knihovnami v okolí 

Návštěvy, účast na akcích 
pořádaných pro nejmenší 

- 
vlastní 

prostředky, 
knihovny 

2018 - 2019 
MŠ Ledvice 
(knihovny) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1  

(1.1 - 1.5) 

Spolupráce MŠ Ledvice 
s okolními MŠ 

Pozvání na akce pořádané MŠ 
Ledvice 

- 
MŠ Ledvice a 

město Ledvice 
2018 - 2019 

MŠ Ledvice 
(MŠ ORP 

Bílina popř. 
další MŠ) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1 (1.1) 
Rozvoj čtenářské, mat. 
a finanční pregramotnosti 
v MŠ Hostomice 

Spolupráce s knihovnami v okolí - 
vl. prostředky 

a příspěvky 
od rodičů 

2018 - 2019 
MŠ Hostomice 

(knihovny) 
počet realizovaných 
aktivit 

5.1 Klokanovi školky 
Podpora vzájemného učení MŠ 
síťováním a vznik Centra 
kolegiální podpory 

- OP VVV 2017 - 2019 
MŠ Hrobčice 

(SVČ Lužánky, 
6-12 MŠ) * 

počet zapojených MŠ 
z území 

5.2 Šablony MŠ Hrobčice 
Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí 

44 112 
šablony OP 

VVV 
2017 - 2018 

MŠ Hrobčice 
(rodiče) 

počet platforem 
pro odborná tematická 
setkání 

5.1  

(1.1 - 1.5) 

Projekty spolupráce MŠ 
Síbova 

Účast na akcích DDM, ZŠ, 
knihovny, besedy v ZUŠ, pásma 
pro seniory 

- 

vlastní 
prostředky, 
prostředky 

spolupracující
ch subjektů 

2018 - 2019 

MŠ Síbova (ZŠ, 
ZUŠ, DDM, 

klub 
důchodců, 

HNSP) 

počet realizovaných 
aktivit 
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5.2 (1.4) 
Spolupráce s rodiči (MŠ 
Síbova) 

Setkání s rodiči, společné dílničky - 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Síbova 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1 (1.1) 

Rozvoj čtenářské a 
matematické 
pregramotnosti v MŠ 
Švabinského 

Návštěvy Bílinských knihoven 

Předčítání babiček, dědečků v MŠ 
- 

vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 

MŠ 
Švabinského 
(knihovny, 
veřejnost) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1 
Spolupráce MŠ 
Švabinského s ostatními 
MŠ a ZŠ 

Spolupráce s MŠ a ZŠ (návštěvy 
ZŠ) 

- 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 

MŠ 
Švabinského 
(ostatní MŠ a 

ZŠ) 

počet realizovaných 
akcí 

5.2 
Spolupráce MŠ 
Švabinského s rodiči dětí 

Setkávání s rodiči a odborníky 
/logoped, ředitelé ZŠ, psycholog, 
učitelé ZUŠ/ 

Setkávání s rodiči - péče o školní 
zahrady 

- 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 

MŠ 
Švabinského 

(rodiče) 

počet realizovaných 
akcí 

Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí 

22 056 
šablony OP 

VVV 
9/2016 - 8/2018 

MŠ 
Švabinského 

(rodiče) 

počet platforem 
pro odborná tematická 
setkání 

5.1 (1.1) 
Spolupráce MŠ Čapkova 
s okolními MŠ  

Pozvání na akce pořádané MŠ - 

vlastní 
prostředky, 
prostředky 
spoluprac. 
subjektů 

2018 - 2019 
MŠ Čapkova 

(MŠ v okolí) 

počet realizovaných 
akcí 

5.2 (1.4) 
Spolupráce s rodiči MŠ 
Čapkova 

Setkání s rodiči – tvořivé dílny - 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Čapkova 

počet realizovaných 
aktivit 

5.2 
Extrakurikulární aktivity 
v ZŠ Aléská 

Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči 
žáků 

44 112 
šablony OP 

VVV 
9/2017 - 6/2019 

ZŠ Aléská 
(rodiče) 

počet realizovaných 
společných projektů 
(akcí) 

5.1 
Spolupráce ZŠ Lidická 
s UJEP 

Zapojení do projektových aktivit - UJEP 2018 - 2019 
UJEP 

(ZŠ Lidická) 

počet projektů 
realizovaných z jiných 
zdrojů 
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5.1 
Spolupráce ZŠ Lidická 
s PPUK 

Účast pedagogů při 
jednorázových akcích PPUK 

- PPUK 2018 - 2019 
PPUK 

(ZŠ Lidická) 
počet podpořených 
pedagogů 

5.1 
Spolupráce ZŠ Lidická 
se ZUŠ 

Účast žáků při akcích 
realizovaných ZUŠ Bílina 

- ZUŠ Bílina 2018 - 2019 
ZŠ Lidická 

(ZUŠ Bílina) 
počet realizovaných 
aktivit 

5.1 
Den ochrany člověka 
za mimořádných událostí 

Projektový den ve spolupráci HZS 
Bílina a MP Bílina 

- 
MP Bílina, 

HZS 
2018 - 2019 

ZŠ Lidická 
(MP Bílina, 
HZS Bílina) 

počet podpořených 
žáků 

5.1 (2. 4) 
Spolupráce ZŠ Za 
Chlumem s ÚP Teplice 

Besedy, přednášky - ÚP Teplice 2018 - 2019 
ÚP Teplice (ZŠ 
Za Chlumem) 

počet realizovaných 
aktivit 

 

5.1 (2.1) 
Spolupráce ZŠ Za 
Chlumem s Ústeckým 
krajem (PROKOM) 

Účast v projektu PROKOM 
(podpora žáků se SVP) 

- OP VVV 2018 - 2019 
Ústecký kraj 

(ZŠ Za 
Chlumem) 

počet projektů 
realizovaných z jiných 
zdrojů 

počet podpořených 
pedagogů 

 

5.1 
O zdraví - ZŠ Čestmíra 
Císaře 

Besedy, přednášky o zdraví 
a zdravém životním stylu 

- - 2018 - 2019 

ZŠ Čestmíra 
Císaře 

(Zdravotní 
ústav Ústí 

nad Labem) 

počet realizovaných 
aktivit 

 

5.1 (1.4) 
Spolupráce ZUŠ s MŠ v 
Bílině 

Rozvíjení estetického vnímání 
dětí prostřednictvím hudby, 
tance, malby, slova - vystoupení 
a tvůrčí dílny pro děti 

0  -  2018 - 2019  
ZUŠ G. 

Waltera 
(MŠ Bílina) 

počet vzniklých 
spoluprací 

5.2 (6.1)    ZUŠ OPEN 2018, 2019 

umělecká prezentace žáků před 
rodiči i širokou veřejností 
prohlubující spolupráci mezi 
zapojenými subjekty (škola, děti, 
rodiče) 

52 000 město Bílina 2018 - 2019 
ZUŠ G. 

Waltera 
počet realizovaných 
projektů 

5.2 (6.1) 
90. výročí založení české 
hudební školy v Bílině  

slavnostní koncert a výstava 
výtvarných prací ZUŠ teplického 
regionu (celkem 5 škol) 

80 000  sponzor  2019   
ZUŠ G. 

Waltera 
počet zapojených 
subjektů do spolupráce 
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5.1 (1.2) 
Rozvoj polytechnického 
vzdělání předškolních dětí 
v DDM 

Klubíčka na PC 

- 

vlastní 
prostředky, 
příjmy od 

účastníků, OP 
VVV 

2018 - 2019 
DDM Bílina 

(MŠ ORP 
Bílina) 

počet realizovaných 
aktivit 

Keramika pro MŠ 

Výukové programy pro MŠ 

5.1 (2.1) 

Rozvoj inkluzivního 
vzdělávání a rozvoj 
sociálních a občanských 
dovedností v DDM 

Vědomostní a dovednostní 
soutěž pro ZŠ 

- 

vlastní 
prostředky, 

finanční 
prostředky 
partnera 

2018 - 2019 
DDM Bílina 
(AISIS, z. ú., 

ZŠ ORP Bílina) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1 (2.3)  

Rozvoj přírodních věd, 
polytech. a řemeslného 
vzdělávání, rozvoj digit. 
kompetencí v DDM 

Výukové programy pro ZŠ - 

vl. prostředky, 
příjmy od 

účastníků, OP 
VVV 

2018 - 2019 
DDM Bílina 

(ZŠ ORP Bílina) 
počet realizovaných 
aktivit 

5.1  

(6.1, 6.2) 

Kulturní a sportovní akce 
v DDM 

Seminář Kendó s turnajem, 
Bílinská trofej, Výtvarka za 
školou, MDD, Májový a Hornický 
jarmark – program pro děti 
na Růžovém paloučku, 
Olympiáda pro MŠ a ZŠ, 
Rozsvěcení vánočního stromu – 
dílny, Mikulášské besídky, 
sportovní a výtvarné soutěže, 
přehlídky, semináře, výlety 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 

finanční 
prostředky 
partnerů 

2018 - 2019 

DDM Bílina 
(MŠ a ZŠ ORP, 

SanDóMon 
Bílina, HZS 
Bílina, HZS 

Severočeské 
doly a.s., HNsP 
Bílina, Kulturní 

centrum 
Bílina) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1 (1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 6.2) 

Spolupráce škol s DDM 
Bílina 

Účast dětí/žáků na akcích 
pořádaných DDM 

- 
DDM Bílina, 
příspěvky od 

rodičů 
2018 - 2019 

DDM Bílina 
(MŠ a ZŠ ORP 

Bílina) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1 (1.1, 
2.2, 6.2) 

Spolupráce škol 
s městskou knihovnou 
v Bílině 

Účast  dětí/žáků na 
jednorázových akcích a při 
tematicky zaměřených akcích  

- 
Městská 
knihovna 
v Bílině 

2018 - 2019 

Městská 
knihovna 

v Bílině (MŠ 
a ZŠ ORP 

Bílina) 

počet realizovaných 
akcí 
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5.1  

(1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4) 

Spolupráce škol 
s Člověkem v tísni 

Účast  dětí/žáků při akcích 
pořádaných Člověkem v tísni 
(NC) - primární prevence, 
finanční gramotnost, volba 
povolání, workshopy atd. 

- Člověk v tísni 2018 - 2019 
Člověk v tísni 
(MŠ a ZŠ ORP 

Bílina) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1  

(1.3, 2.1) 

Preventivní přednášky 
Městské policie Bílina 
na školách 

Účast žáků při akcích pořádaných 
MP Bílina 

- MP Bílina 2018 - 2019 
MŠ v Bílině, ZŠ 

ORP Bílina 
(MP Bílina) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1 (2.1) 
Spolupráce škol s OSPOD 
Bílina 

Besedy, přednášky - město Bílina 2018 - 2019 
ZŠ ORP Bílina 
(OSPOD, MP 

Bílina) 

počet realizovaných 
aktivit 

 

5. 1 Spolupráce se ZŠ Sportovní akce - 
město Bílina, 
vlastní zdroje 

2018 - 2019 ZŠ ORP Bílina 
počet realizovaných 
akcí 

 

5.1 
Spolupráce města Bílina 
se zástupci škol 
a školských zařízení 

Společná setkávání zástupců 
města Bílina se zástupci škol 
a školských zařízení na území 
ORP Bílina – sdílení, vzájemná 
výměna informací a zkušeností 
(vč. workshopů, vzdělávacích 
aktivit) - s možností zapojit 
i rodiče do života školy 
a zřizovatele 

- město Bílina 2018 - 2019 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
setkání  

5.1 
Spolupráce města Bílina s  
organizačními složkami 
města  

Společná setkávání zástupců 
města Bílina s MŠ a ZŠ Bílina, CŠJ, 
DDM, ZUŠ, IC, KC, městská 
knihovna 

- město Bílina 2018 - 2019 

město Bílina 
(organizace 

zřízené 
městem) 

počet realizovaných 
setkání 
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5.1  

(1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.4) 

Spolupráce města Bílina 
s pracovníky škol 
a školských zařízení 

Vytvoření a činnost metodických 
klubů (předmětových a 
odborných komisí) pracovníků ve 
vzdělávání pro spolupráci, sdílení 
a vzájemnou výměnu zkušeností 
v území (vč. spolupráce se SŠ, 
firmami, NNO atd.) + workshopy, 
vzdělávací aktivity 

- předmětové komise 

- setkávání šk. met. prevence, 
výchovných poradců a OSPOD 

- kariérové poradenství 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet platforem 
pro odborná tematická 
setkávání 

5.1  

(1.1, 1.5, 
2.1, 2.2) 

Podpora konkrétních 
programů a akcí 
ve spolupráci 
s knihovnami v území 

Podpora konkrétních programů 
a akcí na podporu čtenářské 
pregramotnosti a čtenářské 
gramotnosti a aktivity zaměřené 
na regionální identitu 
ve spolupráci s knihovnami 
v území 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1  

(1.3, 1.5, 
2.1, 6.2) 

Zavádění metod a forem 
výchovně vzdělávacího 
procesu vedoucích 
k rozvoji kompetencí dětí 
a žáků pro aktivní 
používání cizího jazyka 

Sdílené zapojení rodilého 
mluvčího formou tandemové 
výuky, podpora spolupráce se 
školami v území 

 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet úvazku 
pracovníka 

počet podpořených 
škol a školských 
zařízení 

5.1  

(1.5, 2.1, 
4.2) 

Realizace metod a forem 
výchovně vzdělávacího 
procesu, které rozvíjejí 
občanské a sociální 
kompetence dětí a žáků 

Např. žákovské projekty včetně 
podpory učitelů, kteří je vedou, 
školní parlamenty, exkurze do 
Parlamentu a Senátu ČR včetně 
nákladů na dopravu dětí a žáků 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
aktivit 
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5.1  

(1.5, 2.1) 

Aktivity zaměřené 
na rozvoj regionálního a 
kulturního povědomí dětí 
a žáků 

Aktivity zaměřené na rozvoj 
regionálního a kulturního 
povědomí a vyjádření dětí a žáků, 
na vazbu na regionální témata, 
vztah k místu, regionální identitu, 
sounáležitost s místem vč. 
společné tvorby učebnic s 
regionálními tématy vč. pořízení 
pomůcek pro realizaci 
prožitkového učení, 
dramatického vzdělávání apod., 
pomůcek pro realizaci hudebních 
a výtvarných aktivit s vazbou k 
území 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1  

(1.1, 1.3, 
1.5, 2.1 - 
2.4, 4.2, 
6.1, 6.2) 

Metodická podpora 
pedagogů - jak zapojit 
regionální témata (reg. 
tradice (vč. lidových), 
zvyky, obyčeje, památky, 
přírodní památky, reg. 
zemědělské produkty, reg. 
historie) do vzdělávání 
v různých předmětech  

Výlety dětí a žáků (vč. nákladů 
na dopravu), tvorba a vydání 
regionální učebnice a metodická 
podpora pedagogů v jejím 
využívání ve výuce 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
aktivit 

počet zpracovaných 
regionálních učebnic 

počet podpořených 
pedagogů 

5.1 

(1.4, 2.4) 

Aktivity a programy 
zaměřené na propojování 
vzdělávací oblasti Člověk 
a umění s dalšími oblastmi 
vzdělávání 

Např. hudba a matematika, 
mezipředmětové vztahy, exkurze 
včetně nákladů na dopravu dětí 
a žáků 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
aktivit 

5.1  

(1.2, 2.3) 

Motivační a dovednostní 
workshopy 

Exkurze žáků a učitelů do firem, 
technolog. center, center VaV, 
center podporujících popularizaci 
vědy a vědeckých a technických 
provozů s návazností na ŠVP 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
akcí 
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Pozn.: * projekt pravděpodobně přesáhne území ORP Bílina – budou zapojeny i MŠ z jiných území v rámci Ústeckého kraje 

  

5.1  

(1.5, 2.1) 

Podpora budování vztahu 
k přírodě 

Výjezdy, exkurze - 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1  

(1.2, 2.3) 

Podpora manuální 
zručnosti a zatraktivnění 
řemesel 

Podpora kempů/táborů, 
příměstských táborů tematicky 
zaměřených na rozvoj manuální 
zručnosti, polytechniku, řemesla, 
péči o krajinu a farmářství 
(exkurze) 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet realizovaných 
akcí 

5.1 

(1.4, 2.4) 

Podpora práce 
s nadanými žáky 

Rozvoj spolupráce škol 
a organizací 
zájmového/neformálního 
vzdělávání 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet produktů 
vzdělávání k 
podnikavosti 

5.1 (1.2, 
1.4, 2.3, 
2.4, 4.2) 

Metody a formy výuky 
podporující kreativitu, 
podnikavost a 
samostatnost 

Projektové dílny, kreativní dílny 
a workshopy pro pedagogy 
k výukovým metodám a formám 
podporujícím kreativitu, 
podnikavost a samostatnost vč. 
mezioborových souvislostí a 
výuky na praktických příkladech 

- 
OP VVV, 

město Bílina 
2018 - 2022 

město Bílina 
(školy 

a školská 
zařízení) 

počet platforem 
pro odborná tematická 
setkávání 

počet produktů 
vzdělávání k 
podnikavosti 
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3.6. Aktivity priority 6 – rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 
  

Cíl (popř. 

vazba na 
jiné cíle) 

Aktivita Popis aktivity Rozpočet 
Zdroje 

financování 
Časový 

harmonogram 
Realizátor 

(spolupráce) 
Indikátor 

6.1 Kulturní akce MŠ Síbova 
Výlety, návštěvy divadla, muzeí 
atd. 

50 000 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Síbova 

počet realizovaných 
aktivit 

6.1 
Kulturní a společenské 
akce MŠ Čapkova 

Výlety, divadla, muzea, exkurze 
atd. 

60 000 
vlastní 

prostředky 
2018 - 2019 MŠ Čapkova 

počet realizovaných 
aktivit 

6.1 (6.2) 
Turistický kroužek ZŠ 
Lidická 

Vlastivědnoturistické poznávání 
bližšího i vzdálenějšího okolí, 
pohybové aktivity žáků, prevence 
nežádoucích jevů 

200 000 
město Bílina, 

AŠSK 
1/2018 - 
12/2019 

ZŠ Lidická 

počet mimoškolních 
aktivit  

počet zapojených žáků 

6.1 (6.2) Gramotnosti (ZŠ Lidická) 
Podpora kroužků pěvecký, 
divadelní, mediální 

283 500 OP VVV 
1/2018 - 
12/2018 

UJEP Ústí nad 
Labem (ZŠ 

Lidická) 

počet podpořených 
žáků 

6.1 (6.2) 
Kulturní a sportovní akce 
ZŠ Lidická 

Dny otevřených dveří, 
Halloween, Akademie žáků, 
Oslavy 95 výroční založení školy, 
Čarodějnický den, sportovní 
turnaje žáků, Vánoční besídka 
a trhy atd. 

25 000 město Bílina 2018 - 2019  ZŠ Lidická 
počet realizovaných 
aktivit 

6.1 (6.2) 
Kulturní, sportovní 
a zábavné akce ZŠ 
Za Chlumem 

Chlumiáda, sportovní akce, 
projektové dny, divadelní 
a filmová představení … 

105 000 
město Bílina, 
vlastní zdroje 

2018   
ZŠ Za 

Chlumem 
počet realizovaných 
aktivit 
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6. 2  

(2.1, 2.3) 

Prevence sociálně 
patologických jevů v ZŠ 
Za Chlumem 

Navození příjemného 
a bezpečného klimatu po 
přechodu na 2. stupeň ZŠ, 
zabránění výskytu sociálně-
patologických jevů a navození 
přátelské atmosféry 

18 870 Ústecký kraj 2018 
ZŠ Za 

Chlumem 
počet realizovaných 
aktivit 

6.1, 6.2 
(5.2) 

Kulturní a sportovní akce 
v DDM 

Podkrušnohorské setkání Baltíků, 
Akademie DDM, Čarodějnický 
den, Halloween, výtvarné 
a technické dílny, semináře, 
soutěže, přehlídky, soustředění, 
tábory, výstavy, dny otevřených 
dveří, výlety dětí i společné 
výlety s rodiči po okolí, besídky 
kroužků pro rodiče 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky 

2018 - 2019 DDM Bílina 
počet realizovaných 
aktivit 

6.2 

Rozšíření nabídky 
programů pro trávení 
volného času dětí a žáků 
v DDM 

Zařazení nových trendových 
aktivit; pomůcky a vybavení 
pro nově vzniklé aktivity 

- 

z rozpočtu 
organizace, 

vlastní 
prostředky, 
šablony OP 

VVV 

2018 - 2019 
DDM Bílina 

 

počet nově vzniklých 
kroužků a kurzů 

počet pořízených 
pomůcek či vybavení 
pro provoz zájmového 
vzdělávání 


