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Mapa území a spolupráce

19 zapojených základních škol včetně ZUŠ

21 zapojených mateřských škol

40 zapojených organizací dle IZO (100%)

Spolupráce na aktivitách:
- zřizovatelé škol
- Městská knihovna Písek
- DDM Písek
- Sladovna
- centrum NADĚJE
- Post Bellum
- Portus Prachatice
- ŠkolaZdola, z.s.
- NPI, KAP, SRP
- a další NNO, poradenská centra a organizace



Klíčové aktivity projektu
• Řízení projektu

• Rozvoj a aktualizace MAP – aktualizace vlastního strategického dokumentu, cílů, 
opatření a cest k naplnění jednotlivých cílů 

• Implementace – realizace aktivit v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské a 
matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a 
rozvoje digitálních kompetencí , rozmanité aktivity spolupráce škol

• Evaluace a monitoring projektu

Činnost pracovních skupin – více než 90 setkání během 4 let

PS základních škol,  PS mateřských škol,
PS pro rovné příležitosti, PS pro financování,
PS pro rozvoj matematické gramotnosti,
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti



Hlavní výstupy projektu MAP II Písecko
Co se povedlo?

• Nastavená komunikace a spolupráce aktérů ve vzdělávání na Písecku, propojení venkovských a městských 
škol, jejich vedení i jednotlivých pedagogů a pracovníků, kolem 100 setkání v pracovních skupinách a další 
při organizaci akcí

• Nastavené principy společného plánování a sdílení zkušeností a řešení problémů na podporu rozvoje 
vzdělávání v regionu 

• Aktualizovaný strategický dokument MAP – analytická a strategická část

• Akční plány na jednotlivé školní roky (aktualizováno každoročně)

• Realizováno přes 220 jednorázových vzdělávacích akcí a aktivit pro vedení škol, 

pedagogy, děti a žáky a další aktéry ve vzdělávání, zaměřených na podporu 

strategického plánování ve školách, rozvoj gramotností a polytechnického vzdělávání, 

rovné příležitosti ve vzdělávání a další aktuální témata

Te                 Akce v Praktické škole



Hlavní aktivity implementace MAP
Oblíbené akce:

• Minifestivaly čtení v Městské knihovně Písku – 5 akcí, budou pokračovat i dále

• Literárně dramatické programy pro mateřské školy a 1.stupeň základních škol – 113 akcí, budou pokračovat dále

• Příběhy našich sousedů ve spolupráci s PostBellum – 3 etapy, rozhovory a prezentace s 14 pamětníky z Písecka

• Strategické hry pro rozvoj matematické gramotnosti (únikovky) – účastnily se třídy ze všech škol na Písecku

• Využití Geoher ve výuce – připraveno 5 her, další v procesu přípravy, bude pokračovat dále

• Výlety a akce mateřských škol Poznej svůj region – dětská stopa Píseckem – všechny MŠ zapojeny do výletů 

a aktivit k EVVO a polytechnice

• Akce s Portus Prachatice – Fake news a deep fakes, virtuální svět a jeho nebezpečí, kyberšikana… 6 akcí

• Vzdělávací akce pro pedagogy – „Komunikace s rodičem v afektu“,  školská legislativa, workshopy EVVO, 

polytechnika, strategie školy, workshopy pro nadané děti se ZUŠ, tvorba ŠVP, školní zralost a přechod MŠ – ZŠ, 

dílny psaní, setkání výchovných poradců a PPP,  vzdělávání dětí s hendikepem, besedy a autorská čtení, 

společné webináře s ostatními jihočeskými MAPy…..a řada dalších – celkem více než 220 akcí

Strategické hry



Minifestivaly čtení 
v Městské knihovně v Písku
.

- 5 akcí s více než 20 týmy žáků základních škol z Písecka
- mezi další zajímavé akce z oblasti čtenářské gramotnosti patří Listování 
s Lukášem Hejlíkem, dílny psaní s Ninou Rutovou, autorská čtení, sdílení pedagogů 
a další akce. Děkujeme!



Příběhy našich sousedů s PostBellum – Paměť národa
.

- zpracovány příběhy 14 pamětníků z Písecka žákovskými týmy základních škol z Písecka ve 3 etapách
Děkujeme!



Literárně dramatické pořady 
pro mateřské školy a I.st. základních škol
- 113 realizovaných akcí s Věrou Lukášovou. Děkujeme!



Strategické hry pro rozvoj matematické gramotnosti 
– únikovky na téma Kouzelnická akademie, Agenti S.H.I.E.L.D. v Domu U Koulí ve spolupráci s DDM 
Písek; zapojeny všechny základní školy z Písecka
- další akce jako tvorba Geoher, workshopy GeoGebra, sdílení pedagogů, tvorba „matematických 
kufříků“ pro I. a II.st. Základních škol
Děkujeme!



Dětská stopa Píseckem
.

- výlety s poznávací a EVVO tématikou – centrum Dřípatka, výlety po Písecku, vzájemné návštěvy, dětské dny
- vytvoření koláží jako pozvánky jednotlivých MŠ pro ostatní do svého okolí, na svá oblíbená místa
- vytvoření polytechnického modulu k rozšířenému využívání hraček a stavebnic v MŠ
Děkujeme za aktivní účast!



Příklady dalších akcí
- matematické kufříky plné zábavných her a hlavolamů pro 1.- 3. třídu, 4.- 5. třídu, 6.- 9. třídu ZŠ
- výtvarné workshopy pro nadané děti ze základních škol z Písecka ve spolupráci se ZUŠ – zapojeni jsou žáci, kteří 
nemají možnost nebo nejsou žáky ZUŠ Písek
- vernisáž prací nadaných žáků 23.5.2022 v Městské knihovně v Písku
- zajištění vzájemné účasti mateřských a základních škol na akcích jednotlivých aktérů – cirkus HappyKids, dětské 
dny, den s robotikou
- představení aplikace Nepanikař školním parlamentům …. a další
Děkujeme za nápady a za účast!



Činnost pracovních skupin a vzdělávací akce
- cca 100 setkání pracovních skupin
- 20 vzdělávacích akcí pro vedení škol a Řídící výbor
- 6 vzdělávacích akcí na téma kyberšikany, mediální výchovy a orientace v kyberprostoru s Portus
Prachatice



Zveme vás ….

15. června od 16 hod., Městská knihovna Písek

Závěrečná prezentace třech etap Příběhů našich sousedů ve spolupráci 
s Post Bellum a s koncertem na nádvoří knihovny

16. června od 15 hod. , Horolezecká chata v Písku

Neformální setkání aktérů a přátel MAP II Písecko



Děkujeme za pozornost, 
vaši účast a spolupráci ,
přejeme hodně úspěchů 
a krásné léto ☺

Taťána Mládková, mladkova@sorp.cz; Jitka Soldátová, soldatova@sorp.cz

Realizační tým MAP II Písecko

www.sorp.cz/projekty/mapii-pisecko 

….. Uvidíme se od 1.9. v MAP III Písecko ☺
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