
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II 
zkráceně MAP II Kroměříž

 Plynule navázal a pokračuje v aktivitách MAP nově s implementačními 

aktivitami

 Doba realizace 1.7.2018 – 31.12.2021    

 Společný projekt města Kroměříž a místních akčních skupin Jižní Haná a 

Hříběcí hory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596



Cíle MAP

Zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v MŠ a ZŠ

Podpora spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání

Racionální NEOPOMENUTELNÝ cíl: nezamknout školám a zřizovatelům škol možnost

čerpání financí ze strukturálních fondů EU, tedy kontinuálně aktualizovat Strategický

rámec S INVESTIČNÍMI ZÁMĚRY ŠKOL



Dokument MAP

https://map-km.webnode.cz/dokumenty/

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-
KAP/Stratigicke_ramce_MAP

aktualizaci seznamu projektů v SR projedná ŘV 

začátkem prosince  2018

záměr musí předem odsouhlasit zřizovatel

https://map-km.webnode.cz/dokumenty/
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP


Strategický rámec (SR)

Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzva č. 88. Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání (SVL) II. v celkové alokaci 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj) 

„Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury mateřských škol … Účelem 
výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit 

dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s 
dětmi předškolního věku na trh práce.“

Mateřské školy a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro 
investiční intervence IROP v Místním akčním plánu vzdělávání, který bude platný ke dni ukončení 

příjmu žádostí o podporu v dané výzvě. 

Příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 16. 10. 2018 ve 14:00 a ukončen bude 31. 10. 2018 ve 14:00

Více zde: http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyhlaseni-vyzev-c-87-a-88-a-seminare-k-nim

http://irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Vyhlaseni-vyzev-c-87-a-88-a-seminare-k-nim


ŘV – pokračující členové
 Zástupce realizátora projektu MAP Kroměříž

- Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MÚKM

 Zástupce kraje a současně zástupce KAP

- Ing. Radovan Výsmek, člen realizačního týmu KAP, odbor školství,   
mládeže a sportu KÚZK

 Zástupci zřizovatelů škol

- Ing. Martin Drkula, starosta obce Zdounky

- Mgr. Pavel Horák, starosta města Morkovice-Slížany

- Michaela Kavanová, místostarostka obce Žalkovice



ŘV - pokračující členové

 Zástupci vedení škol

- Mgr. Hana Fuksová, ředitelka základní školy Hulín

- RNDr. Olga Loučková, ředitelka Církevní základní školy v Kroměříži

- Jana Řachová, ředitelka Mateřské školy Kroměříž, Páleníčkova ul.

- Hana Klabalová, ředitelka Mateřské školy Zborovice

- Jiřina Červinková, ředitelka Mateřské školy Záříčí

 Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

- Mgr. Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž

 Zástupce základních uměleckých škol

- Bc. Herbert Novotný, ředitel D-Music Kroměříž

- MgA. Ivona Křivánková, ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž



ŘV - pokračující členové

 Zástupce MAS působících na území MAP

- Ing. Petr Galatík, zástupce MAS Hříběcí hory (výměna za Ing. E. Lízalovou)

- Mgr. Roman Hoza, zástupce MAS Jižní Haná

Zástupce pedagogů SŠ

- PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

 Zástupce rodičů

- Ing. Ivana Foldynová, členka školské rady ZŠ Kvasice



ŘV – noví členové

 Zástupce vedení škol

- Mgr. Ludmila Kočí, ředitelka ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury

 Zástupce školních družin a školních klubů

- Dagmar Navrátilová, vedoucí vychovatelka ŠD Sluníčko při ZŠ Zachar Kroměříž

 Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV Zlín)

- Ing. Bc. Radka Krčková, odborný poradce CP projektu SRP



Organizační struktura MAP II

Řídící výbor

PS Rovné 
příležitosti

PS ČG a CJ
PS MG,ICT,

přírodní vědy

PS Předškolní 
vzdělávání

PS 
Financování

Realizační
tým 



RT – složení 

Garant projektu J. Pánek

administrátor 
projektu 

I. Mišurcová

vedoucí projektu 

E. Pifková

koordinátor 

Kroměříž a obce mimo MAS

koordinátor 

MAS Jižní Haná

Jana Pšejová

koordinátor

MAS  Hříběcí hory 

Zuzana Zavadilová

metodik MAP

P. Cveková

J. Zdražil



PS Financování
Schází se min. 4x ročně

Členové: - ředitelé škol (nebo delegovaní zástupci)
- zřizovatelé
- další odborníci pro oblast financování škol 

Připravuje podklady pro rozhodování ŘV

Plánuje náklady a identifikuje finanční zdroje pro aktivity navržené ostatními PS

Úzce spolupracuje s ostatními PS, především s PS Rovné příležitosti

Doporučuje ŘV způsob financování aktivit v akčním plánu a implementaci MAP

Může nabízet poradenství a administrativní servis školám (např. Manažerské a
grantové poradenství)



PS Rovné příležitosti

Schází se min. 4x ročně

Členové: - ředitelé škol (nebo delegovaní zástupci)

- zřizovatelé

- další odborníci pro práci s dětmi a mládeží

- pracovníci poradenských zařízení

Navrhování, příprava a koordinace společných aktivit MAP

Řeší přechody ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ..)

Vzájemné vzdělávání a přenos zkušeností

Problematika rovných příležitostí



Konference „Nebojme se etické výchovy II.“

určená pedagogické a odborné veřejnosti

úterý 27. 11. 2018, Kroměříž

Místo: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž 

Praktické workshop\:

Mgr. Hana Kachtíková: Výchovný styl etické výchovy a klima školy

Ing. Jitka Macháčková: Etická výchova v praxi učitele

Mgr. Petr Hudec: Edukační program Proměny

Konference je pořádána v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Etická výchova, o.p.s., 

http://www.etickavychova.cz/.   

http://www.etickavychova.cz/




PS Předškolní vzdělávání

otevřená PS všem ředitelkám MŠ

příprava na přechod MŠ/ZŠ

metodická podpora při využívání ICT pro podporu pregramotností

prostředí pro aktuální témata (šablony, legislativa)

neformální setkávání a sdílení ředitelských a pedagogických zkušeností

navrhování, příprava a koordinace společných aktivit MAP

podněty pro vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů



PS ČG a cizí jazyky

Pracovní skupina naváže na setkávání v rámci MAP I

Ředitelé ZŠ budou osloveni e-mailem, aby potvrdili nominaci svých pedagogů

v původním složení případně navrhli členy nové

Praktické využívání metod, pomůcek a postupů vedoucích k rozvoji MG

Efektivní začlenění digitální gramotnosti a využívání ICT

Navrhování, příprava a koordinace společných aktivit MAP

Prostředí pro výměnu zkušeností a odborných znalostí mezi pedagogy

Metodické centrum vytvoří bezpečné prostředí pro sdílení



PS MG, přírodní vědy a ICT

Pracovní skupina naváže na setkávání v rámci MAP I

Ředitelé ZŠ budou osloveni e-mailem, aby potvrdili nominaci svých pedagogů v
původním složení případně navrhli členy nové

Praktické využívání metod, pomůcek a postupů vedoucích k rozvoji MG

Efektivní začlenění digitální gramotnosti a využívání ICT

Navrhování, příprava a koordinace společných aktivit MAP

Prostředí pro výměnu zkušeností a odborných znalostí mezi pedagogy

Metodické centrum vytvoří bezpečné prostředí pro sdílení

Fyzikáři ORP KM si houževnatou prací zasluhují mimořádnou podporu



Aktuální úkoly MAP II

LISTOPAD 2018

aktualizované složení pěti pracovních skupin PRO SCHVÁLENÍ ŘÍDÍCÍM VÝBOREM

PROSINEC 2018

Ustavující jednání „staronového“ Řídícího výboru MAP

LEDEN 2019

Setkání jednotlivých pracovních skupin

Zahájení implementace



Hýčkáme fyzikáře a vím PROČ

Každý měsíc jedno vzdělávací setkání 17. 00 – 19.00 v Kroměříži

(již 52. setkání Elixíru na téma Bioakustika bylo v říjnu)

Účast na celorepublikových fyzikálních setkáních o víkendech

Každoroční pořádání dvou regionálních soutěží pro žáky 8. a pro žáky 9. tříd ve vlastní režii

Dvoudenní jarní seminář fyziky 2017 měl velký úspěch

Druhý ročník s fyzikáři bude 21. – 22. března 2019

https://www.elixirdoskol.cz/

https://www.elixirdoskol.cz/


Implementace MAP II pro 2019:

Realizace od února 2019 (příprava již probíhá)

1. Bezpečnost a prevence pro děti MŠ

2. ICT rozvoj a technická podpora v MŠ i ZŠ 



ICT rozvoj a technická podpora v ZŠ

Cíl: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti s využitím ICT 

Společná řešení systémových potřeb škol

Zahájení spolupráce ICT správců škol (konektivita, nový SW, HW, údržba)

Projekty spolupráce v oblasti čtenářské, matematické a finanční  gramotnosti

IT podpora v oblasti přírodovědného vzdělávání

Podpora partnerství velkých a malých škol 

Předávání zkušeností, sdílení dobré praxe

Tandemová výuka jako bezpečné prostředí pro pedagogy



Efektivní využívání ICT v MŠ

Cíl: Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ za pomoci účinného využívání ICT 

Spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ

Pomoc s výběrem vhodného SW a HW, jeho používáním a údržbou 

Podpora práce s novými technologiemi

Společné úložiště pracovních materiálů

Metodik ICT pro MŠ

Správce ICT na vyžádání (help desk)

Společné vzdělávání a a sdílení zkušeností



Předběžní zájemci na implementaci ICT v 
MŠ:  
• Zájem stačí potvrdit nebo zrušit na e-mail: eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz

Mateřská škola Kyselovice, okres Kroměříž

Mateřská škola Lutopecny,okres Kroměříž

Mateřská škola Morkovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Mateřská škola Pornice, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Mateřská škola Záříčí,okres Kroměříž, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova, příspěvková organizace.

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

Mateřská škola, ul. Ed. Světlíka, Hulín, přísp. organizace

mailto:eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz


Předběžní zájemci na implementaci ICT v 
ZŠ:  

Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž

Základní škola a Mateřská škola Střílky

Základní škola Chropyně, Komenského 335, p. o.

Základní škola Oskol,příspěvková organizace

Základní škola Roštín, okres Kroměříž

Základní škola Slovan, Kroměříž, p.o.

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, přísp. org.

Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace



Předběžní zájemci na implementaci 
Bezpečnost v MŠ:  

Mateřská škola Morkovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Mateřská škola Dřínov, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Mateřská škola Lutopecny,okres Kroměříž

Mateřská škola Pornice, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Mateřská škola Záříčí,okres Kroměříž, příspěvková organizace

Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okr. Kroměříž

Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž

Mateřská škola Zlobice, okres Kroměříž

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova, příspěvková organizace.

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace


