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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAP 

 

Název Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna 

Řešené území Správní obvod ORP Slavkov u Brna 

Obce ORP 

Město: Slavkov u Brna 

Obce: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, 
Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, 
Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov 

Gestor MAP Město Slavkov u Brna 

Rok zpracování 2016 - 2018 

Projednání a 
schválení  

Řídící výbor MAP 

Doba působnosti 
MAP 

2016 - 2023 

Kontext vzniku 
MAP 

MAP byl zpracován v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP 
Slavkov u Brna“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119. Cílem projektu je 
vybudování funkčního partnerství pro koncepční rozvoje předškolního a 
základního vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna. 

MAP zpracoval realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v území ORP Slavkov u Brna“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119           
ve spolupráci s obcemi, školami a zájmovým organizacemi správního obvodu 
ORP Slavkov u Brna.   
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2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU 
 

Akční plán MAP pro rok 2017 zahrnuje aktivity škol, školských zařízení, zájmových organizací 
pracujících s dětmi do 15 let, obcí a dalších zainteresovaných stran (firmy, hospodářské komory 
apod.) v roce 2017 a  je složen ze 3 základních částí, resp. oblastí aktivit: 
 
1. investiční aktivity 

Zahrnuje:  investiční aktivity tak, jak jsou definovány v aktuální verzi Strategického rámce MAP 
v ORP Slavkov u Brna, část 4, ve verzi schválené Řídícím výborem MAP 

 
2. neinvestiční aktivity 

Zahrnuje: a. samostatné aktivity a akce související s opatřeními MAP 

  b. šablony v rámci OP VVV 

  c. samostatné projekty (projektová řešení, komplexní akce) 

3. aktivity spolupráce 
Zahrnuje: a. společné aktivity a akce zainteresovaných stran MAP související s opatřeními MAP 

 b. společné projekty (projektová řešení, komplexní akce) 

 
Všechny aktivity zahrnuté do Akčního plánu MAP jsou plánovány: 
a. pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna 
b. k participaci všech zainteresovaných subjektů a veřejnosti v oblasti vzdělávání, školství a 

souvisejících segmentech ekonomiky a veřejného života, s nimiž vzdělávání a školství jsou 
provázány 

c. v souladu s Principy MAP tak, jak je vymezují 
i. Pokyny MAP (metodický dokument MŠMT) 

ii. Principy MAP ORP Slavkov u Brna (metodický dokument MAP ORP Slavkov u Brna) 
d. pro opatření MAP: 

1. předškolní vzdělávání a péče: dostupnost a kvalita 
2. matematická a čtenářská gramotnost v základním školství 
3. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
4. rozvoj polytechnické výchovy 
5. pedagogický i nepedagogický pracovník ve vzdělávání a výchově 

 
 
Akční plán MAP definuje realizaci priorit MAP: 

- s výhledem na kalendářní rok 
- s průběžnou evaluací v půlročním cyklu 
- po konzultaci s relevantními zainteresovanými stranami dle oblastí aktivit (viz výše) 
- v souladu se Strategickým rámcem MAP 
- po schválení priorit, aktivit a míry rozpracování aktivit Řídícím výborem MAP 
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3. INVESTIČNÍ AKTIVITY 

 
Platí seznam investičních aktivit uvedených ve Strategickém rámci MAP, schváleném Řídícím výborem MAP dne 30. 1. 2018. 
 

4. NEINVESTIČNÍ AKTIVITY  

 
Platí seznam uvedený v Akčním plánu 2017, verze 2.0 platná ke dni 27. 6. 2017. 
 
Aktualizace této kapitoly bude provedena v polovině roku 2018, jakmile budou k dispozici údaje o stavu využití tzv. šablon OP VVV z roku 2017 a počátku roku 2018 
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5. AKTIVITY SPOLUPRÁCE 
 

Období 
2018 

Zaměření akce Název akce Téma 
Spolupracující 

subjekt 
Cíl 

MAP 
Indikátor 

Odhad 
nákladů 

Finanční zdroj Cílová skupina Stav 

leden 
Rozvoj matematické 
gramotnosti 

Logika a paměť  - rozvoj u 
předškolních dětí - ukázkový 
seminář pro vyučující MŠ 

MG, 
předškolní 
vzdělávání 

MŠ v ORP (10) 3.3 3e 1 500 MAP 
MŠ, 
pedagogové 

záměr 

leden-
prosinec 

Oborová setkání 
Setkání vedoucích pracovníků 
MŠ, ZŠ 

spolupráce 
MŠ v ORP (19), 
ZŠ v ORP (15) 

3.6, 4.4 x 5 000 MAP / MAP II ZŠ, MŠ záměr 

únor 
Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Nové techniky práce s různými 
materiály se zaměřením na 
činnost s dětmi v MŠ, ZŠ, NNO - 
workshop 

polytechnika 
ZŠ a MŠ v ORP 

(6), NNO (4) 
7.7 7h 7 000 MAP MŠ, ZŠ, NNO záměr 

únor Předškolní vzdělávání 
Představujeme výtvarné techniky 
- vzdělávání pro všechny - 
výtvarný workshop 

PV, 
vzdělávání 

pro všechny 

ZŠ a MŠ v ORP 
(8), NNO (5), 

ZUŠ 

3.3, 5,5 3e, 5n 2 500 MAP 
MŠ, ZŠ, NNO, 
pedagogové 

záměr 

únor Předškolní vzdělávání 
Montessori pedagogika ve 
školním i rodinném vzdělávání - 
beseda o vzdělávání 

PV, 
vzdělávání 

pro všechny 

ZŠ a MŠ v ORP 
(6), NNO (4), 

rodiče 

3.3, 5,5 3e, 5n 2 000 MAP 

MŠ, 
pedagogové, 
rodiče 

záměr 

únor-
březen 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Výukový program pro 
předškoláky ve všech MŠ v ORP - 
Věda baví předškoláky 

polytechnika, 
předškolní 
vzdělávání 

MŠ v ORP (18) 7.4, 3.3 3a, 7d 32 000 MAP 
MŠ, děti, 
pedagogové 

záměr 

únor-
duben 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Schůzka se zástupci firem a 
řemeslníků v ORP 

polytechnika 
firmy, řemeslníci 

v ORP, obce, 
MAS a DSO 

7.2, 7.3 7a 

5 000 

MAP zástupci firem záměr 

únor-
duben 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Databáze firem v ORP polytechnika 
firmy, řemeslníci 

v ORP, obce, 
MAS a DSO 

7.2, 7.3 7a 

  

MAP MŠ, ZŠ, NNO záměr 
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únor-
prosinec 

Oborová setkání 
Setkání vyučujících - ČJ, M, 
družiny, školní dílny 

spolupráce ZŠ v ORP (15) 4.4, 7.6 4g, 7e 1 000 MAP / MAP II ZŠ, MŠ záměr 

březen 

Pedagogický i 
nepedagogický 
pracovník ve vzdělávání 
a výchově 

Setkání zástupců NNO spolupráce NNO v ORP (15) 
3.5, 4.8, 

7.6 
3d, 4g, 7e,    MAP NNO záměr 

březen 

Pedagogický i 
nepedagogický 
pracovník ve vzdělávání 
a výchově 

První pomoc při práci s dětmi kompetence 
MŠ, ZŠ, NNO v 

ORP (15) 
3.5, 4.1. 
4.3, 7.7  

3e, 4g, 7h 4 000 MAP 
NNO, 
pedagogové 

záměr 

březen Předškolní vzdělávání 
Otevřená třída - rozvoj čtenářské 
gramotnosti v MŠ 

PV, ČG MŠ v ORP (5) 3.3 3a 4 000 MAP 
MŠ, děti, 
pedagogové 

záměr 

březen 
Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Komiksový workshop - pro I. i II. 
stupeň základní školy 

ČG ZŠ v ORP (5) 4.1 4b 4 200 MAP 
ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

březen 
Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Akce ve spolupráci s místními 
knihovnami 

ČG 
knihovna 

Slavkov u Brna  
4.3, 4.8 4b, 4f 500 MAP 

knihovny, děti, 
žáci, rodiče, 
veřejnost 

záměr 

březen Rodičovské kompetence  
Muzikoterapie - prožitkový 
seminář pro pedagogy, rodiče, 
děti 

inkluze -
vzdělání pro 

všechny 
MŠ a NNO (5) 

3.5, 3.6, 
5.6 

3e, 3f, 5l 2 000 MAP 

MŠ, rodiče, 
pedagogové, 
NNO, děti 

záměr 

březen-
duben 

Pedagogický i 
nepedagogický 
pracovník ve vzdělávání 
a výchově 

Vzdělávání vedoucích NNO - 
různá témata, sdílení dobré praxe 
(ukázkové hodiny) 

kompetence NNO v ORP (10) 
3.5, 4.1. 
4.3, 7.7  

3e, 4g, 7h, 
7i 

3 000 MAP 
NNO, 
pedagogové 

záměr 

březen-
prosinec 

Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Doporučuji knihu - spolupráce se 
čtenářskými kluby na školách 

ČG 
ZŠ v ORP (5), 

knihovny 
4.1, 4.2, 

4.4 
4g   MAP 

ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 
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březen-
duben 

Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Testování znalostí v ČG - pracovní 
listy pro I. stupeň 

ČG ZŠ v ORP (5) 4.9 4h   MAP 
ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

březen-
duben 

Rozvoj matematické 
gramotnosti 

Testování znalostí v MG - 
pracovní listy pro I. stupeň 

MG ZŠ v ORP (5) 4.9 4h   MAP 
ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

březen-
duben 

Rodičovské kompetence  
Montessori vzdělávání - 
prožitkový seminář pedagogiky 
pro učitele i rodiče 

inkluze - 
vzdělání pro 

všechny 

ZŠ a MŠ v ORP 
(6), NNO (4), 

rodiče 

3.5, 3.6, 
5.6 

3e, 3f, 5l 2 000 MAP 

MŠ, rodiče, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

březen-
duben 

Rodičovské kompetence  
Zdravá výchova - praktický 
workshop pro rodiče, pedagogy 

inkluze - 
vzdělání pro 
všechny, PV 

ZŠ a MŠ v ORP 
(6), NNO (4), 

rodiče 

3.5, 3.6, 
5.6 

3e, 3f, 5l 2 000 MAP 

MŠ, rodiče, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

březen-
prosinec 

Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Výměnný fond knih ČG 
ZŠ v ORP (10), 

knihovny 
4.3. 4.8 4e   MAP / MAP II 

ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

březen-
prosinec 

Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Mámo, táto… - 20 klasických 
písniček, básniček, pohádek - 
tvorba podpůrných materiálů 

ČG 
MŠ a NNO (10), 

knihovny  
3.5,4.3, 

4.8 
3g, 4f   MAP, knihovny 

MŠ, děti, 
pedagogové, 
rodiče 

záměr 

duben 
Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Malý technik - využití stavebnic v 
družinách - vyhodnocení 

polytechnika ZŠ v ORP (4) 7.4, 7.6 7e, 7g 

  

MAP ZŠ, žáci, družiny záměr 

duben 
Vzdělávání pro všechny 
- aktivity pro žáky a 
vyučující 

Jsou jiní? - osvětová aktivita na 
podporu inkluze 

inkluze - 
vzdělání pro 

všechny 
ZŠ a NNO (3) 5.6 5l, 5m 3 000 MAP, NNO 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

duben 
Rozvoj matematické 
gramotnosti 

Malý logik - soutěž pro žáky 1. 
stupně 

MG ZŠ v ORP (5) 4.1, 5.2 4b, 5e 500 MAP ZŠ, pedagogové záměr 

duben 
Rozvoj matematické 
gramotnosti 

Zabavné učení - workshop pro 
pedagogy  

MG ZŠ v ORP (10) 4.2 4c, 4g 500 MAP ZŠ, pedagogové záměr 
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duben 

Podpora programů a 
akcí na podporu 
bezpečnosti na 
internetu, prevencí 
závislosti na sociálních 
sítích 

Den bezpečnosti na internetu - 
workshop pro žáky a pedagogy 

gramotnosti a 
kompetence 

ZŠ v ORP (2) 4.5 4b, 4f 5 000 MAP 
ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

květen 
Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Pracovní listy pro řemesla - pro 
žáky ZŠ 

polytechnika ZŠ (5), NNO 7.6 7a, 7e   NNO 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

červen 
Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Soutěž týmů 7. ročníků  polytechnika ZŠ v ORP (5) 
7.2, 7.4, 

7.6 
7a, 7e 1 000 

NNO, ZŠ, MAS, 
obce 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

zářÍ-
prosinec 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Polytechnika v MŠ - ukázky 
výrobků a pracovní listy pro 
pedagogy v MŠ 

polytechnika, 
předškolní 
vzdělávání 

ZŠ (2) a MŠ v 
ORP (10) 

7.7, 3.3 
7a, 7e, 
7h, 3j 

2 000 MAP II 

MŠ, 
pedagogové 

záměr 

září-
prosinec 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Využívání stavebnic ve výuce a 
zájmovém vzdělávání 

polytechnika 
ZŠ V ORP (5), 

NNO (3) 
7.4, 7.6, 

7.7 
7e, 7g, 7h, 

7i 
  

MAP 
II/Implementace 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

září-
prosinec 

Polytechnické 
vzdělávání, včetně EVVO 

Den řemesel (pro žáky 4. a 5. 
ročníků) - akce v ORP 

polytechnika 
ZŠ, NNO, 

řemeslníci v 
ORP, MAS, DSO 

7.4, 7.6 7a, 7e, 7g 

  

MAP 
II/Implementace 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
NNO 

záměr 

září-
prosinec 

Pedagogický i 
nepedagogický 
pracovník ve vzdělávání 
a výchově 

Vzdělávání vedoucích NNO - 
různá témata, sdílení dobré praxe  

kompetence NNO v ORP (10) 
3.5, 4.1. 
4.3, 7.7  

3e, 4g, 7h, 
7i 

  MAP II 
NNO, 
pedagogové 

záměr 

září-
prosinec 

Předškolní vzdělávání Sdílení dobré praxe v MŠ PV MŠ v ORP (10) 3.3, 3.6 3d, 3j   
MAP 

II/Implementace 

MŠ, 
pedagogové 

záměr 

září-
prosinec 

Předškolní vzdělávání 
Akce na podporu vztahu k 
přírodě - školky v ORP 

PV, EVVO MŠ v ORP (15) 
3.3, 3.5, 

7.4 
3a   

MAP 
II/Implementace 

MŠ, 
pedagogové, 
děti 

záměr 
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září-
prosinec 

Rodičovské kompetence  Sada seminářů inkluze, PV 
ZŠ a MŠ v ORP 
(6), NNO (4), 

rodiče 

3.5, 3.6, 
5.6 

3e, 3f, 5l   
MAP 

II/Implementace 

MŠ, rodiče, 
pedagogové, 
NNO, děti 

záměr 

září-
prosinec 

Společné vzdělávání 
Sada seminářů a setkání pro 
sdílení dobré praxe 

inkluze, 
společné 

vzdělávání 

ZŠ a MŠ v ORP 
(15) 

5.5, 5.7 5k, 5n   MAP II 

MŠ a ZŠ - 
pedagogové, 
asistenti 

záměr 

říjen 

Pedagogický i 
nepedagogický 
pracovník ve vzdělávání 
a výchově 

Setkání zástupců NNO spolupráce NNO v ORP (25) 
3.5, 4.8, 

7.6 
3d, 4g, 7e,    MAP II NNO záměr 

říjen 
Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Hudební workshop - skládání 
textů 

ČG ZŠ v ORP (5) 4.1 4b   
MAP 

II/Implementace 

ZŠ, žáci, 
pedagogové 

záměr 

říjen-
prosinec 

Podpora programů a 
akcí na rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

Akce na podporu čtenářství - 
školy v ORP 

ČG ZŠ v ORP (5) 4.1, 4.2 4b, 4e   
MAP 

II/Implementace 

ZŠ, žáci, 
pedagogové, 
rodiče 

záměr 

listopad Předškolní vzdělávání 
Správné pískání - vzdělávání pro 
všechny 

PV 
ZŠ a MŠ v ORP 
(8), NNO (5), 

ZUŠ 

3.3, 5,5 3e, 5n   
MAP 

II/Implementace 

MŠ, 
pedagogové 

záměr 

prosinec Místně zakotvené učení 
Interaktivní učebnice s pracovním 
názvem "Slavkovsko" - zahájení 
přípravných prací 

kompetence, 
gramotnosti 

ZŠ a NNO v ORP 
(5) 

4.7 4a   
MAP 

II/Implementace 
ZŠ, NNO záměr 

 
 
Vysvětlivky: 
NNO  … nestátní nezisková organizace  ZŠ … základní škola 
MŠ … mateřská škola   ORP … obec s rozšířenou působností    PV  … předškolní vzdělávání    
ŘV … Řídící výbor MAP   EVVO … environmentální výchova, vzdělávání a osvěta  MAP … místní akční plán vzdělávání 
ČJ  … český jazyk   M … matematika 
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6. ČÍSELNÍK INDIKÁTORŮ 
 

Priorita Indikátor 

1 
Počet dětí ve třídě v mateřských školách odpovídající 
maximálně interaktivní a efektivní výuce 

1.a Počet mateřských škol, které snížily průměrný počet dětí ve třídě 

1.b Počet tříd mateřských škol, v nichž došlo k úpravě velikosti kolektivu dětí 

1.c Počet projektů/akcí navyšujících prostor pro vzdělávání dětí 

2 
Finanční prostředky pro mateřské a základní školy a 
zájmové organizace průběžně k dispozici pro obnovu 
materiálně-technického vybavení, výukových pomůcek 

2.a Počet podpořených mateřských škol 

2.b Počet podpořených základních škol 

2.c Počet realizovaných projektů 

2.d Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 

2.e Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 

2.f Počet akcí odborného vzdělávání v oblasti získávání financí z externích zdrojů 

2.g Počet akcí ke sdílení dobré praxe při práci s výukovými pomůckami, interaktivní technikou apod. v rámci MAP 

3 
Kvalitní předškolní vzdělávání v mateřských školách 
s důrazem na moderní metody práce s dětmi a kvalitu 
vyučujících 

3.a Počet mateřských škol, které implementovaly nové metody práce 

3.b Počet pedagogických pracovníků zapojených do pilotáže nových metod práce 

3.c Počet pedagogů aktivně využívajících nových metod práce 

3.d Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 

3.e Počet akcí/kurzů DVPP 

3.f Počet akcí pro rodiče 

3.g Počet osvětových akcí pro veřejnost 

3.h Počet podaných projektových žádostí 

3.i Počet realizovaných projektů 

3.j Počet spolupracujících škol 

4 
Úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků dle 
věku zjišťovaná ověřenými srovnávacími nástroji 

4.a Počet nově vzniklých výukových materiálů 

4.b Počet žáků zapojených do mimoškolních aktivit v rámci gramotnosti 

4.c Počet akcí/kurzů DVPP 

4.d Počet pedagogů aktivně využívajících nové metody práce 

4.e Počet škol spolupracujících s rodiči v rámci gramotnosti 

4.f Počet osvětových akcí pro veřejnost 

4.g Počet akcí (semináře, workshopy) ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství MAP 

4.h Počet škol zapojených do měření úrovně gramotnosti žáků 
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Společné vzdělávání v základním školství v kvalitních 
podmínkách pro integraci žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

5.a Počet škol s bezbariérovými úpravami budov 

5.b Počet škol s rozšířeným personálem pedagogických i nepedagogických pracovníků za účelem realizace 
inkluzivního vzdělávání 

5.c Počet odborných pracovníků s kvalifikací pro inkluzivní vzdělávání 

5.d Počet škol integrujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

5.e Počet aktivit pro mimořádně nadané žáky 

5.f Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

5.g Počet podaných projektových žádostí 

5.h Počet realizovaných projektů 

5.i Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 

5.j Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 

5.k Počet akcí/kurzů DVPP 

5.l Počet osvětových akcí pro rodiče 

5.m Počet osvětových akcí pro veřejnost 

5.n Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 

6 
Kvalitní prostředí pro polytechnickou výchovu a 
vzdělávání 

6.a Počet podpořených škol (mateřských i základních) a zájmových organizací 

6.b Počet realizovaných projektů 

6.c Počet nových a upravených prostor (včetně dílen) pro polytechnickou výchovu a vzdělávání 

6.d Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 

6.e Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 

7 
Spolupracující školy, zájmové organizace a firmy 
v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání 

7.a Počet subjektů spolupracujících se základními školami a zájmovými organizacemi v oblasti polytechnické 
výchovy a vzdělávání 

7.b Počet exkurzí 

7.c Počet podaných projektových žádostí 

7.d Počet realizovaných projektů 

7.e Počet akcí ke sdílení dobré praxe v rámci MAP 

7.f Počet osvětových akcí pro rodiče a veřejnost 

7.g Počet zapojených dětí a žáků do jednotlivých aktivit 

7.h Počet vzdělávacích a osvětových akcí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 

7.i Počet nově vzniklých volnočasových aktivit 

8 
Odpovídající infrastruktura základních škol, mateřských 
škol a zájmových organizací 

8.a Počet nových budov mateřských/základních škol 

8.b Počet investičních akcí do oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a žáků 

8.c Počet investičních akcí v oblasti infrastruktury škol a zájmových organizací 

8.d Objem finančních prostředků/škola z rozpočtu zřizovatele 

8.e Objem finančních prostředků/škola z dotačních programů a jiných externích zdrojů 
Pozn.: výčet priorit a indikátorů vychází ze Strategického rámce MAP ve verzi schválené Řídícím výborem MAP dne 30. ledna 2018 


