Přehled priorit a cílů
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Cíl 1.1
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Cíl 2.2
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Cíl 3.1
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Cíl 5.1
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Zajištění dostupné, kvalitní a moderně vybavené infrastruktury institucí
předškolního a základního vzdělávání
Stavební úpravy vč. vybavení budov/areálů MŠ a ZŠ
Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ
Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ a ZŠ
Podpora připravenosti / stěžejních kompetencí dětí a žáků
Podpora rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti pro děti na MŠ
Podpora rozvoje čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti žáků ZŠ
Podpora vzdělávání dětí a žáků v polytechnické, občanské, kulturní, environmentální
a sociální oblasti
Podpora zručnosti a tvořivosti dětí a žáků v praktických oborech
Podpora pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků
Podpora kvalifikovaného personálu MŠ a ZŠ
Zajištění dostupných vzdělávacích programů / kurzů pro pedagogické, řídicí a
nepedagogické pracovníky
Zabezpečení dostatečně kvalitního materiálového vybavení pedagogických, řídicích a
nepedagogických pracovníků
Zajištění dostupnosti ke vzdělání všem dětem a žákům bez rozdílu
Podpora bezbariérových opatření v budovách / areálech MŠ a ZŠ
Zabezpečení potřeb dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora neformálního a zájmového vzdělávání, spolupráce institucí
Stavební úpravy vč. vybavení a bezbariérových opatření budov/areálů a jejich
venkovních ploch pro instituce NZV
Realizace energeticky úsporných opatření v budovách institucí NZV
Podpora vzdělávacích programů organizovaných institucemi NZV a pro pracovníky
institucí NZV
Podpora spolupráce aktérů / institucí v oblasti předškolního, základního,
neformálního a zájmového vzdělávání v území, vč. spolupráce se zahraničními
institucemi

Přehled opatření
P1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
P2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
P3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
D1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
D2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
D3 Kariérové poradenství v základních školách
V1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
V2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
V3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
V4 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
V5 Podpora profesních kompetencí zaměstnanců škol a institucí NZV
V6 Podpora pohybových aktivit dětí a žáků
Všechny definované cíle mají konkrétní vazbu na povinná (P), doporučená (D) a volitelná (V) opatření.

Obecná struktura strategického rámce MAP

konkrétní aktivita MAP

Strategický cíl 1.1
konkrétní aktivita MAP
Priorita 1
konkrétní aktivita MAP
Strategický cíl 1.n
konkrétní aktivita MAP
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VIZE

Strategický cíl 2.1
konkrétní aktivita MAP
Priorita 2
konkrétní aktivita MAP
Strategický cíl 2.n
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