


3. Setkání Pracovní skupiny

Projekt MAP ORP Kyjov –
vzdělávání v pohybu

V Kyjově, dne 31. 10. 2016



Setkávání a supervizní řešení problémů formou Balintovské
skupiny – Mgr. Tomáš Just

Informace o projektu – schválený SR a další výstupy

Vzdělávání v rámci projektu

Spolupráce s KAP

Akční plánování

Závěr

PROGRAM



Setkávání a supervizní řešení 
problémů formou 

Balintovské skupiny

Mgr. Tomáš Just



Informace o projektu 
MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu

- Projekt zahájen 1. 3. 2016
- Podepsáno rozhodnutí 26. 7. 2016
- První zálohová platba 1. 9. 2016

Výstupy projektu:
- VIZE
- Prioritní oblasti rozvoje vzdělávání
- SWOT-3 analýza prioritních oblastí
- Problémové oblasti a klíčové problémy 
- Opatření
- Strategický rámec MAP ORP Kyjov a obce Moravský Písek do roku 2023, 

schválen a podepsán 5.9.2016, první SR v JMK



Proběhlo první pro MŠ v září – Možné přístupy 
současného vzdělávání dětí předškolního věku
Říjen na Setkání ředitelů MŠ – Technické školky 
Listopad – Matematika nás baví (ZŠ)
Prosinec – Čtení to nás baví, aneb … (ZŠ) 
Únor – Výchovné potíže v MŠ
Březen – Klima školy a třídy 

Vzdělávání v projektu



Finální verze KAP 1
1) Analýza potřeb území
2) Analýza potřeb škol 
3) Priority a cíle pro období KAP
4) Návrhy krajských projektů „tematické sítě a  
partnerství“ a šablon
- úprava šablon pro SŠ
- 7 invest. záměrů, z nichž 4 možno ve spolupráci se ZŠ
- stanoveny obecné a dílčí cíle, zaměřeny i na ZŠ 

Spolupráce s KAP



Návrhy krajských projektů „tematické sítě a  

partnerství“ a šablon

Vznik sedmi projektových záměrů:

– Tvorba multimediálních učebnic

– Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

– M-HELP

– Podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů 

pro potřeby dalšího vzdělávání v JMK

– Metodika a koordinace kariérového poradenství v JMK

– Centra podpory pro žáky se SVP

– Bezdrátová škola III



Úprava prioritních oblastí 
1. Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti aktivit nabízených 

mimoškolními a zájmovými organizacemi
2. Zlepšení podmínek pro rozvoj základního vzdělávání
3. Rozvíjení spolupráce, podpora komunikace a poskytování 

poradenství pro aktéry ve vzdělávání
4. Zkvalitnění podmínek pro zlepšení předškolního vzdělávání

Prioritní oblasti rozvoje
vzdělávání



3. Rozvíjení spolupráce, 
podpora komunikace a poskytování 
poradenství pro aktéry ve vzdělávání

Rozvíjení a rozšíření spolupráce a komunikace mezi všemi 
zúčastněnými aktéry ve vzdělávání (zřizovatel, ředitel, učitel, 
další zaměstnanci školy, rodič, veřejnost, děti a žáci, 
organizace zajišťující volnočasové aktivity včetně ZUŠ, atd.) 
a také na půdě jednotlivých škol. Fungující a dostupná 
poradenská pracoviště se specializovanými pracovníky, 
schopnými řešit problémy z oblastí výchovné, kariérové, 
prevence, legislativy, metodiky, atd. 



4. Zkvalitnění podmínek pro 
zlepšení předškolního vzdělávání

Zlepšení podmínek pro rozvoj poskytování efektivní výchovy 
a vzdělávání s moderními pomůckami a s využitím nových 
metod a forem výuky všem dětem dle jejich individuálních 
potřeb. Vytvoření a udržení moderního, příjemného a 
bezpečného prostředí a zázemí s průběžně se vzdělávajícími 
a pozitivně motivovanými pedagogickými a 
nepedagogickými specializovanými pracovníky, schopnými 
řešit problémy z oblastí výchovné, kariérové, prevence, 
legislativy, metodiky, atd. 



Co Vám v šablonách chybělo? Pro MŠ.

Na jednotlivé cíle (3.2, 3.3, 4.1, 4.2) prioritních oblastí 
Návrhy/nápady/projekty – rozdělení do dvou skupin.

- aktivity škol
- aktivity spolupráce
- infrastruktura

Akční plán



Termín
leden 2017

Čas
odpolední hodiny?

Návrh dalšího setkání



Děkujeme za pozornost!

Anna Čarková
Hana Horňáková

Mgr. Kateřina Kaňkovská

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

http://www.kyjovske-slovacko.com/cs


