
 

Název aktivity
Definice dlouhodobého cíle směřující k naplnění Vize 2023 a 

jejich priorit a cílů.

Konkrétní kroky pro první rok 

realizace aktivity
Indikátory 

Předpokládáné 

finanční náklady 

(bez ohledu na 

existenci zdrojů)

Zodpovědnost 

za realizaci 

aktivity

Další důležité poznámky, podněty a 

nápady

Technické školky

Zavedením technických školek se zkvalitní podmínky pro zlepšení 

předškolního vzdělávání (priorita Strategie č. 4.; cíl 4.1 - Podpořit rozvoj 

klíčových kompetencí dětí (technické myšlení, tvořivost, manuální 

zručnost, verbální schopnosti). V tomto případě se rozvíjí polytechnická 

výchova. Projekt technické školky je zprostředkovaný organizací VUT 

Brno a ČMA - Česká manažerská asosciace; www.technicke-skolky.cz. 

Organizace dodává do školek metodické materiály a zajišťuje nákup 

prostředků pro realizaci (materiál + nářadí). Realizaci výuky zajišťují 

proškolené učitelky MŠ.

1. Najít, oslovit a zapojit do 

projektu školku, , která zrealizuje 

aktivitu. 2. Tato školka se stane 

garantem realizace pro další 3-4 

školky v regionu. 3. Aktivita 

proběhne celkem v 4-5 školkách v 

regionu

garantující školka ; 

celkový počet 

zapojených školek: 4-5

10.000 Kč na 

jednu MŠ

garantující 

školka "XY"

PŘÍKLAD ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTIVITY (PŘ. TECHNICKÉ ŠKOLKY)

Aktivity/projekty pro Akční plán rozvoje vzdělávání v 

území ORP Kyjov a obce Moravský Písek
Popis a charakteristika aktivita

Spolupráce VŠ a ZŠ
Navázat spolupráci s VŠ a univerzitami, které se zaměřují na vzdělávání na ZŠ, vyhledat již existující projekty. Již existuje například Centrum interdisciplinární výuky 

(www.civ.upol.cz) s výukovými programy.

Koncept  "Úžasné divadlo fyziky" Zrealizovat divadlo fyziky pro děti na našem území. Vysílat učitele na popularizační akce, pro jejich motivaci k předmětu.

Případové supervize

Den otevřených dveří

Spolupráce škol a zaměstnavatelů
Cílem je popis jejich práce a představení příběhu spojený s jejich podnikáním. Aktivita vzešla ze strany OHK Hodonín, kteří chtějí parntersky se podílet na realizaci, 

poskytnout znalosti, které již mají se spoluprácí se ZŠ a projekt chtějí zpracovat.

Angličtina v neformálním vzdělávání
Cílem je podpořit zařazení angličtiny do aktivit volnočasovek. Úkolem by bylo získat angličtináře pro spolupráci a propojit je s poskytovateli volnočasových aktivit, kteří 

by se zapojili. Společně by se vytvořil program spolupráce/koučování pro vedení kroužků. 

Dětské grantíky

Cílem je navrhnout průběh aktivity, ve které by byly podporovány děti v tvorbě projektů. Zdroje financí vykomunikuje realiziční tým MAP s podnikateli a firmami. Ti by 

byli nositeli tématu, popřípadě MAS KSV, která by zpracovávala hlavně projektové žádosti a celý projektový projektový cyklus. (Možnost spolupráce s Hnutím 

Brontosaurus - Iniciativa mládeže, Jihomoravská rada dětí a mládeže. Dostávají peníze od MŠMT na granty pro studenty, ale musí si sehnat 50 % na realizaci projektu. 

Možnost z naší strany najít co-finance. Projekty jsou v rozmezí 5-40 000 CZK, ale s dětmi ze základních škol nemají zkušenosti. Mají zkušenosti se středoškoláky. Více 

http://mladez-jm-kraji.webnode.cz/; kontakt Ing. Ivo Brzobohatý; www.hodinovyskaut.cz; tel. 724 996 200 )

TÉMATA NA ROZPRACOVÁNÍ PR 9. PRACOVNÍ SKUPINU


