
Místní Akční Plán

rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž

 Je realizován v období 1.9.2016 – 29.6.2018

 Co se nám podařilo za uplynulých 9 měsíců ? 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125



Konkrétní aktivity projektu

- Dohoda o prioritách – analýza, strategický rámec MAP, investičních priority

- Akční plánování – tvorba živého dokumentu Místní akční plán (Roční 

souhrn aktuálně realizovaných a „na startu“ projektů)   

- Budování znalostních kapacit – realizace vzdělávacích aktivit, exkurzí, 

sdílení znalostí, metod, pomůcek …

- Rozvoj partnerství – zapojení min. 70 % MŠ a ZŠ

v území, ŘV, pracovní skupiny, vzájemná informovanost MAP-KAP, NIDV



Strategický rámec

 Připravený a schválený Řídícím výborem 22.11.2017

 Vystaven zde:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-

MAP

 Aktualizace je možná vždy nejdříve za 6 měsíců a její schválení je předmětem

dnešního jednání



Vzdělávací aktivity

Osvědčení získalo

26 pedagogů ZŠ v ORP KM

Pozvánka  

na vzdělávací akci   

Autority a jejich místo v životě žáka 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž  

v rozsahu 4 hodin výuky 
 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT – 1379/2016-1-96. 

 

termín a čas konání:  úterý 21.3.2017  8.00 – 12.00  pro ZŠ  

Místo konání:   Malá zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž,  

MÚ Kroměříž, Velké náměstí 115 (radnice – 2. patro) 

 

Program:  

1. 8.00 – 8.30   Prezence   
2. 8.30 – 11.30    Akreditovaný seminář - PaedDr. Mgr. Věra Facová 
3. 11.30 – 12.00   Reflexe pro MAP, zakončení 



Vzdělávací aktivity

Osvědčení získalo

24 pedagogů MŠ v ORP KM

Pozvánka  

na vzdělávací akci   

Autority a jejich místo v životě dítěte 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž  

v rozsahu 4 hodin výuky 
 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT – 1379/2016-1-96. 

 

termín a čas konání:  úterý 21.3.2017  12.00 – 16.00  pro MŠ  

Místo konání:   Malá zasedací místnost Městského úřadu Kroměříž,  

MÚ Kroměříž, Velké náměstí 115 (radnice – 2. patro) 

 

Program:  

1. 12.00 – 12.30   Prezence   
2. 12.30 – 15.30   Akreditovaný seminář - PaedDr. Mgr. Věra Facová  
3. 15.30 – 16.00   Reflexe pro MAP, zakončení 



Vzdělávací aktivity

Osvědčení získalo

17 pedagogů MŠ v KM

Pozvánka  

na vzdělávací akci   

Školení na práci s interaktivní tabulí SNB a využití v MŠ 
 (pro mírně pokročilé uživatele SNB) 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž  

v rozsahu 4 hodin výuky 
 

Každý z účastníků obdrží certifikát o absolvování školení. Školení je zdarma, je však třeba se u 

organizátora akce přihlásit viz. přihláška  

termín a čas konání:  úterý 25.4.2017  14.00 – 17.30 pro MŠ  

Místo konání:   MŠ Mánesova 3766/1, Kroměříž, 767 01 (viz. mapka) 

 

POZOR: Pro průběh semináře je nutné, aby si účastníci přinesli vlastní notebooky 

s instalovaným SMART Výukovým softwarem pro SNB 
 

Program:  

1. 14.00 – 14.15    Prezence, úvod    
2. 14.15 – 17.15    Seminář - Mgr. Ivana Křístelová, SMART Exemplary Educators, AV MEDIA                                              

a. Blok zhodnocení stávajících zkušeností a dovysvětlení potřebného ze SNB1 
b. Blok pokročilých dovedností, využití a práce s interaktivním prostředím SNB2 
c. Blok (ukázka) realizace DVPP v rámci OPVV  



Připravujeme: Vzdělávací aktivity

- 2. kolo semináře Autority 5.6. v Těšánkách pro dalších 2x 20 pedagogů ZŠ a MŠ

- workshop Jak motivovat žáky 19.6. ve spolupráci s PPP určený školním 
psychologům, asistentům pedagoga, školním asistentům a výchovným poradcům 
(přihlášeno 20 účastníků, naplněná kapacita)

- „ Sdílení šablonových aktivit pro MŠ, konkrétně 
- 24 hod seminář Osobnostně sociální rozvoj  (18.9., 25.9. a 4.10. 2017)

- 24 hod seminář Specifika práce s 2 letými dětmi (11.10., 18.10. a 8.11.)

Hledáme a chceme přiblížit do území kvalitní lektory na matematickou gramotnost a přírodní vědy

a  NAŠEHO lektora na praktické využití interaktivní tabule při přípravě předškoláků a v  1. třídě ZŠ



Exkurze

Do Centra přírodovědného a technického vzdělávání 

Experimentárium v Otrokovicích.

manažer Otakar Pancner, tel. 739488494

v polovině června dvě exkurze žáků ze ZŠ Zámoraví. Dopravu autobusem hradí MAP 
Kroměříž. Zpětná vazba od pedagogického doprovodu. Na podzim ověření u další 
malotřídky.

Kladný ohlas - budeme hledat možnosti pravidelného a systematického využívání 
tohoto centra a je to příklad pro podobné centrum jiného zaměření… 



Připravované projektové výzvy

- Implementační projekt KAP (zaměřeno na polytechniku, čtenářskou a matem. 
gramotnost a kariérové poradenství. Primárně určeno pro SŠ, ale počítá se silným 

zapojením ZŠ). 

- Implementační projekt MAP (dle velikosti ORP KM bude cca 2-3 mil Kč, bude 
pravděpodobně také cíleno na podporu čtenářské a matematické gramotnosti)

- Šablony II

- MAP II 



ŘV schválil 5 pracovních skupin:

1. Vedení, podpora a rozvoj základních škol

2. Předškolní vzdělávání a péče – MŠ

3. Čtenářská gramotnost, výuka cizích jazyků

4. Rozvoj kulturních, sociálních a občanských kompetencí a
podnikavosti

5. Rozvoj vzdělávání v oblasti IT, přírodních věd a polytechnického
vzdělávání a matematická gramotnost



Setkání pracovních skupin (PS)

Hledáme odpovědi na otázky:

Co děláme (dobře, špatně)?

Co bychom chtěli dělat, co plánujeme? Co k tomu potřebujeme?

Co bude výhodné dělat společně? (více škol, spolupráce)

Co nám brání v tom, abychom dělali to, co potřebujeme a chceme?

Kdy začneme? Kolik to bude stát? Jaký bude výstup (ověření, že jdeme správnou
cestou)?



PS  Vedení, podpora a rozvoj ZŠ a ZUŠ

Setkání bylo: 4. května 2017 Počet členů PS: 21 !!!

Návrhy společných projektů:

– Inkluze Spolupráce personální podpory napříč mezi školami, sdílení úvazků speciál. pedagogů a
šk. psychologů, spolupráce se speciálními školami, podpůrné organizace a návazné služby (mediátor),
mentor (funguje už v Otrokovicích z MAP+, zajišťuje problémy s chováním)

- Z pohádky do pohádky - divadelní představení, rozvoj polytech. dovedností při výrobě kulis a
kostýmů, kulturní a občanské kompetence, spolupráce ZUŠ, ZŠ, MŠ, SVČ

- školní autobus



PS  Předškolní vzdělávání a péče – MŠ

Setkání bylo: 10. května 2017 Počet členů PS: 9 (+ 6 se nemohlo dostavit)

Návrhy společných projektů:

– Bezpečnost dětí doma i ve škole a jak chránit své zdraví Doprava (stavění z lega),
Sport, Integrovaný záchranný systém, spolupráce s ČK (s ČK jsme v jednání)

- Zavedení polytechnické výchovy do ŠVP Materiální zajištění - pozemek, záhonky, prvky
(např. motýlí keř, broukoviště), nářadí, interaktivní tabule, sdílená banka semínek a sazenic,
Proškolené učitelky, externí lektoři (včelař, myslivec, dráteník – řemesla..), zahradník



PS Čtenářská gramotnost, cizí jazyky

Setkání bylo: 2. března a 15. května 2017 Počet členů PS: 9

Návrhy společných projektů:

- Společné výjezdy pedagogů do příkladných škol (sdílení zkušeností, ukázky výuky a
pomůcek, diskuse)

- Výukově poznávací výjezdy žáků do zahraničí společně z více škol (naplněnost
autobusů, družba dětí, společné vytváření programu mezi podobnými školami, mohou se z toho
vyvinout soutěže, prezentace..)



PS Rozvoj kulturních, sociálních a občanských kompetencí a podnikavosti  

Setkání bylo: 7. února (přípravné jen ZUŠky), 23. března a 15. května 2017
Počet členů PS: 14

Návrhy společných projektů:

- Podpora a rozvoj školních knihoven za podpory Knihovny Kroměřížska

(analýza potřeb, tvorba výměnných souborů knih, metodické vedení a proškolení pedagogů –
knihovníků, podpora čtenářství, tvůrčí čtení a psaní)

- Vyhledávání talentů a metodické vedení dětí a žáků Spolupráce ZUŠ a SVČ s MŠ a ZŠ,
posílení spolupráce, pravidelné metodické vedení pedagogů, společné výukové programy



PS Oblast IT, přírodních věd a polytechnického vzdělávání a matematická gramotnost  

Setkání bylo: 9. března a 25. května 2017 Počet členů PS: 7

Návrhy společných projektů:

- Propojení teorie a praxe (Experimentárium Otrokovice, výukový program a laboratorní práce
ve spolupráci se SŠ, exkurze žáků do firem, elektráren…)

- Vzdělávací aktivity pro vyučující (semináře, workshopy, ukázky laboratorních prací, sdílení
zkušeností a pomůcek, konference k dané oblasti vzdělávání v území)



Společné setkání ŘV, PS a RT

návrh: 5. – 6.10.2017

Cílem setkání je absolvovat vzdělávací aktivitu na téma Etika, připomínkovat
rozpracovaný dokument MAP a projednat konkrétní možnosti společných projektů.

Návrh programu:

- čtvrtek 5. října 15.00 příjezd do místa konání (např. Luhačovice), práce nad MAP
a společnými projekty ve skupinách, společný večer – diskuse

- pátek 6. října dopoledne seminář Etika firmy (školy, obce) a zakončení obědem



Děkuji 

srdečně

za pozornost.

• Ing. Eliška Pifková

vedoucí odborného týmu

Tel.: 727 868 405

eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz

http://map-km.webnode.cz/

mailto:eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz

