
 

 

Porada starostů – zřizovatelů škol 

Podklad k představení projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu  

 za období květen – září 2017 

5. 9. 2017, Kyjov 
 

Událo se od minulého setkání (květen): 

 Pracovní skupina, složena se zástupců aktérů ve vzdělávání, během léta zpracovala 

detailně 35 návrhů aktivit spolupráce, které při svém naplnění docílí zkvalitnění 

vzdělávání na území Kyjovska 

Aktuálně: 

 Návrhy aktivit se stanou podkladem Akční plán rozvoje vzdělávání, který se 

v současnosti zpracovává do dokumentu a bude předložen k připomínkování. 

Plánuje se: 

 V projektu jsou až do konce roku naplánovány vzdělávací akce, jejichž tématika 

reaguje na potřeby aktérů ve vzdělávání, které byly zjištěné při realizaci projektu 

o jako příklad: ve čtvrtek, 7. 9. 2017, od 14:30 do 17:30 Semináře pro vedoucí 

pracovníky ve školství „Hodnocení zaměstnanců“, který cílí na zdokonalení 

manažerských dovedností ve vedoucích pozicích a vedení týmu; seminář je 

otevřen i dalším zájemcům než jen ze školství – pozvánku mohou starostové 

najít na webových stránkách projektu MAP v sekci Vzdělávací akce 

o další témata: Klima školy a třídy, Dětská čtenářská gramotnost, Třídnické 

hodiny, Školní parlamenty, Kreativita ve vzdělávání, Kritické myšlení,  

 

 Podařilo se zavést tradici setkávání ředitelů MŠ a ZŠ, která pro příště bude 

uskutečněna formou exkurze do komunitní školy v Borech (okr. Žďár nad Sázavou) 

25. října. 2017. Akce se v současnosti organizuje.  

 

 V průběhu října bude Řídícím výborem MAP znovu aktualizován dokument 

Strategický rámec MAP do roku 2023 v kapitole investiční záměry základních škol. 

Schválením návrhů investic záměrů škol v dokumentu MAP se potvrzuje soulad se 

strategií rozvoje vzdělávání v území a nelze bez toho podávat žádost o podporu do 

výzvy vyhlašované IROP. I přesto, že v současnosti výzva IROP není otevřena, 

přehled investičních záměrů v dokumentu slouží pro řízení intervencí a cílení výzev 

pro další období. Zřizovatelé mohou podávat návrhy na investiční záměry, 

každopádně v případě, že je podává vedení školy, musí k návrhu na investiční záměr 

doložit písemný souhlas zřizovatele. Ředitelé škol budou v průběhu záři osloveni 

emailem a při osobních setkáních.  

 


