
Setkání ředitelů 

Projekt MAP ORP Kyjov –
vzdělávání v pohybuvzdělávání v pohybu

V Kyjově, dne 14. 4. 2016

Žadatel – MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Projekt na území ORP Kyjov + obec Moravský Písek

Předcházelo vyplnění dotazníků – nyní výstupy zasílány na 
jednotlivé školy a agregovaná data na ORP pro potřeby tvorby 

MAPMAP
Projekt podán na konci ledna

Schváleny formální náležitosti a kontrola přijatelnosti, také věcné 
hodnocení projektu máme za sebou
Realizace 1.3.2016 do 31.12.2017
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CÍLE

Nastavení spolupráce

Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

MAP – Místní akční plán rozvoje       
vzdělávání

Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

Vzdělávání

Vytvoření MAP

Pracovní skupina
setkávání jednou za 3 měsíce, členové se mohou měnit dle potřeby, 

momentálně vybíráme členy

Setkávání zřizovatelů 
podle termínů pravidelných porad starostů, min. jednou za čtvrtletí

Setkávání ředitelů škol

Způsob zpracovávání jednotlivých výstupů

Setkávání ředitelů škol
minimálně jednou za pololetí, popř. častěji

Diskuzní fórum

Řídící výbor
setkávání ŘV cca 1 za pololetí, popř. dle potřeby častěji, nyní sestavujeme

Povinní zástupci: 

Zástupce kraje - RNDr. Petr Koiš, Ph.D.
Zástupce KAP – RNDr. Dáša Zouharová 
Zástupce realizátora projektu – Anna Čarková, Hana Horňáková 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zástupce realizátora projektu – Anna Čarková, Hana Horňáková 
Zástupci zřizovatelů - Hana Habartová, PaedDr. Ilona Slaninová za 

zřizovatele město Kyjov
Vedení škol, zástupce učitelů a školních družin –

Mgr. Zbyněk Mašek, Helena Jakšová, …

Zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo 
organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče – …

Zástupci organizací neformálního a zájmového sdružení –
Mgr. Iva Soldánová

Zástupci ZUŠ – BcA. Jiří Petrů

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zástupci ZUŠ – BcA. Jiří Petrů

Doporučení zástupci:
Psycholog - Mgr. Monika Gasnárková

Další dle návrhu členů ŘV



Členové Pracovní skupiny:

Za každý mikroregion jeden člen (7):
Ždánicko – Mgr. Sylva Klimešová (ZŠ a MŠ Žarošice)
Babí Lom  –

PRACOVNÍ SKUPINA

Babí Lom  –
Moštěnka + Podchřibí –
Hovoransko + Mouchnice –
Nový Dvůr – Mgr. Miroslav Horňák (ZŠ a MŠ S-M)
Bzenecko + Vracov –

Členové Pracovní skupiny:

Další dobrovolní členové:

Bc. Marcela Zemánková
Petr Jan Kryštof

PRACOVNÍ SKUPINA

Petr Jan Kryštof

Dotazníky na vzdělávání / školení – pro ředitele a 
pro učitele

Vybíráme členy Pracovní skupiny

Dotazníky na vzdělávání

Vybíráme členy Pracovní skupiny

Hodnocení dnešního setkání

Středisko služeb školám a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 
příspěvková organizace

PaedDr. Věra Hlavsová 

Informace o SSS

PaedDr. Věra Hlavsová 

Mgr. Malíková Kateřina



Sesbírány investiční záměry ze škol z ORP Kyjov

Seznam je možné dle potřeby aktualizovat

Investice do škol

Pro potřeby čerpání dotací z EU je nutný soulad s 
MAP

výzva průběžná
forma zjednodušeného vykazování 
identifikace oblasti pro rozvoj pomocí dotazníků
netvoří se rozpočet ani obsah, pouze volí šablony

Informace o šablonách

netvoří se rozpočet ani obsah, pouze volí šablony
kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)
nutná evidence v ROS
200 000 Kč + (počet dětí*2 200 Kč)

MŠ a ZŠ - personální podpora MŠ a ZŠ
MŠ - personální podpora MŠ (chůva)

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů
- usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Informace o šablonách - aktivity

- usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
ZŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- extrakurikulární rozvojové aktivity
- spolupráce s rodiči

-

Rejstřík ROS

00567043 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, 
příspěvková organizace

ne

70284849 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, 
příspěvková organizace

ne

69651914 Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov 
Vřesovice, příspěvková organizace

ne

70987131 Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, ano70987131 Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

70993611 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose 
Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín 
příspěvková organizace

ano

70998086 Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková 
organizace

ano

70924538 Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

48847721 Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace 
města Kyjova

ano

48847747 Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka, příspěvková 
organizace města Kyjova

ano



-

Informace o šablonách
48847682 Masarykova základní škola Vracov, okres Hodonín ne

49939840 Základní škola a mateřská škola Bzenec ne

71003754 Základní škola a Mateřská škola Domanín, okres Hodonín ano

75022435 Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

71009825 Základní škola a Mateřská škola Moravany, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

71002154 Základní škola a Mateřská škola Nechvalín, okres Hodonín ne

70989699 Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, ano70989699 Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

70299668 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková organizace, 
okres Hodonín

ano

70993297 Základní škola a Mateřská škola Archlebov, příspěvková organizace ano

70995273 Základní škola Vacenovice, okres Hodonín ano

70995753 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, 
příspěvková organizace

ano

70995711 Základní škola Dambořice, okres Hodonín ano

-

Informace o šablonách
70284351 Základní škola a mateřská škola Milotice, okres Hodonín ne

75023172 Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice, okres 
Hodonín

ano

70938482 Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, 
okres Hodonín, příspěvková organizace

ano

70995346 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, 
příspěvková organizace

ano

75024080 Základní škola a Mateřská škola Strážovice, okres 
Hodonín, příspěvková organizace

ano

70982309 Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, ano70982309 Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, 
příspěvková organizace města Kyjova

ano

71008942 Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín ano

70984042 Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres 
Hodonín, příspěvková organizace

ano

62812947 Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ne

70989737 Mateřská škola Vřesovice ano

70993831 Mateřská škola Těmice, okres Hodonín, příspěvková 
organizace

ano

70940525 Mateřská škola Vacenovice ano

-

71010254 Mateřská škola Skoronice, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

75020734 Mateřská škola Vracov, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

70995702 Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

70967491 Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace ano
69651191 Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova ano

75023466 Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

69651213 Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova ano

69651205 Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova ano

75023610 Mateřská škola Ždánice, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

70990484 Mateřská škola Žádovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ano

71011650 Mateřská škola v Mouchnicích, příspěvková organizace ano
69651221 Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova ano
71341498 Mateřská škola BROUČEK ano
75021161 Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek ano

10 minut

PŘESTÁVKA

10 minut



VIZE školství Kyjovského Slovácka – úvodní 
brainstorming

Práce ve skupinách

Brainstorming

Práce ve skupinách

Volba priorit

Prezentace výsledků 

Pokyny pro práci u stolů                    

• Na stolech - papír s oblastmi k řešení.
• Představte se navzájem u stolů.
• Zvolte zapisovatele.
• Dohodněte se ve skupině na oblasti, kterou začnete diskutovat.
• Napište do levého sloupce, co v dané oblasti funguje, co by se mělo rozvíjet.• Napište do levého sloupce, co v dané oblasti funguje, co by se mělo rozvíjet.
• Do prostředního sloupce jaké problémy v dané oblasti existují.
• Do pravého napište, jaká jsou možná řešení.
• Oblastí můžete řešit více.
• Pokud na papíře nenajdete oblast, kterou chcete diskutovat, připište ji pod 

„Jiné“.
• Každý u stolu musí dostat prostor k vyjádření svých názorů.

Pokyny pro volbu priorit                    

Zvolte Vaše osobní priority:
• Máte 5 hlasů (lepiček)
• vyberte pro Vás nejdůležitějších věcí – rozvojové 

záležitosti, problémy, řešenízáležitosti, problémy, řešení
• dejte jim na papír své hlasy (lepičky) –

k jedné věci 1 až 5 hlasů
• Označíte tedy 1 až 5 věcí

Historiáda
dvoudenní soutěž čtyřčlenných týmů 6. - 9. ročníku v 
dějepisných vědomostech

Vědomosti v pohybu

Další aktivity pro školy

Vědomosti v pohybu
odpočinkově vzdělávací akce pro děti 4. a 5. tříd připomínající 
dětem historii regionu

Dětský parlament ORP Kyjov
dva žáci zvoleni z 6. - 8. ročníků z každé ZŠ



Termín - měsíc září/říjen?

Čas - odpolední hodiny?

Společné setkání ředitelů ZŠ a MŠ nebo raději 

Návrh dalšího setkání

Společné setkání ředitelů ZŠ a MŠ nebo raději 
zvlášť?

Děkujeme za pozornost!

Anna Čarková
Hana Horňáková

Mgr. Kateřina Kaňkovská
Ing. Tomáš KolaříkIng. Tomáš Kolařík

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

PROHLÍDKA PIVOVARU


