


Pracovní skupina – 2. setkání

Projekt MAP ORP Kyjov –
vzdělávání v pohybu

V Kyjově, dne 1. 7. 2016



Žadatel – MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Projekt na území ORP Kyjov + Moravský Písek

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

MAP
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



Přivítání

Představení nových členů (Pravidla komunikace) 

Členství v PS – na DPP (podpis DPP, výkaz práce 
postupně)

Průběh dnešního setkání

ÚVOD



CÍLE

Nastavení spolupráce

Zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

Vzdělávání

Vytvoření MAP

MAP – Místní akční plán rozvoje       
vzdělávání



Setkávání ředitelů škol
Jako první formulovali budoucnost - vizi na téma Školství za 20 let

Pracovní skupina
Na setkání jste pojmenovali ideál, vizi

Setkávání zřizovatelů 
Popsali ideální stav fungování jejich školy

Řídící výbor
Všechny sepsané vize ohodnotit do roku 2023 jako realizovatelné (1), těžko 

realizovatelné (3)  nerealizovatelné (5), popř. přidat nějaké své vlastní

Připomínkování na webu

VIZE – představení vzniku



V mateřských a základních školách ORP Kyjov a obce Moravský Písek vládne příznivé
sociální klima, které podporuje spolupráci a zlepšuje vzájemnou komunikaci rodičů,
ředitelů, učitelů, zřizovatelů, dětí a žáků, zástupců neziskových organizací a
podnikatelských subjektů regionu. Aktivní zaměstnanci na pozicích školní asistent a
školní psycholog pomáhají snižovat nerovnosti ve vzdělávání dětí a žáků. Existující
poradenské centrum poskytuje potřebnou metodickou i legislativní pomoc nejen
ředitelům daných škol, ale součástí je i kariérový poradce, který komunikuje se
zástupci místních středních škol, odborných učilišť a lokálními zaměstnavateli a
pomáhá žákům s výběrem povolání. Na pravidelných setkáních ředitelů, učitelů a
dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků škol dochází k vzájemnému
přenosu zkušeností, k cílenému vzdělávaní a ke sdílení dobré praxe. Děti a žáci se
mohou dále realizovat a rozvíjet v široké nabídce zájmového vzdělávání a
mimoškolních aktivit. Školy jsou vybaveny speciálními učebnami, které jsou využívány
i v rámci celoživotního a komunitního vzdělávání.

VIZE MAP rozvoje vzdělávání území ORP 
Kyjov + obec Mor. Písek v roce 2023



Představení prioritních oblastí 

Tři opatření stanoveny jako povinné          dány tři prioritní oblasti
- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školních 

neúspěchem

Setkání ředitelů
Popisovaly, co ve třech výše zmíněných oblastech funguje, jaké jsou hlavní 
problémy a návrhy řešení problémů (základy SWOT analýzy)

Prioritní oblasti rozvoje



Představení prioritních oblastí 

Pracovní skupina
Stanovení problémových oblastí, vymezení fungujících okruhů
Seskupení podobných k sobě, jejich pojmenování
Prioritní oblast (co funguje, co nefunguje – základ SWOT analýzy)

Zvlášť ředitelé shrnuli výstupy ze setkání ohledně daných prioritních oblastí

Setkání zřizovatelů
Vypisovali dotazník – V čem si myslíte, že je vaše škola dobrá? Co jí podle 
Vašeho názoru chybí, aby se mohla dále rozvíjet? – doplnění výstupů z PS

Prioritní oblasti rozvoje



Představení prioritních oblastí 

1. Klima školy a třídy
2. Mimoškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání
3. Poradenství
4. Komunikace a spolupráce (síťování)
5. Vzdělávání  zvyšování kompetencí pedagogických 

pracovníků

Prioritní oblasti rozvoje



Tvorba SWOT-3 analýzy: 3 silné stránky
3 slabé stránky
3 příležitosti
3 ohrožení  

Práce ve skupinách: dopracování SWOT analýzy
prezentace výsledků
výběr priorit

Prioritní oblasti rozvoje



Problémové oblasti a klíčové problémy 

- Vycházíme ze SWOT analýzy – slabé stránky a 
ohrožení

- Doplnění?

Problémové oblasti



Z problémových oblastí a klíčových problémů 
stanovit dlouhodobé priority

Dlouhodobé priority



Termín - měsíc říjen?

Čas - odpolední hodiny? Podzimní prázdniny?

Stejné složení? 

Internetové stránky – diskuzní fórum

Vzdělávání 

Návrh dalšího setkání



Děkujeme za pozornost!

Anna Čarková

Hana Horňáková

Mgr. Kateřina Kaňkovská

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.


