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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN MAP ORP KYJOV - vzdělávání v pohybu 9/2018-8/2019 - AKTIVITY SPOLUPRÁCE
Aktivita spolupráce
Název

Vazba na Stategický rámec MAP

Popis

Výstup aktivity

Nositel

Priorita

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro
základní vzdělávání; 3. Rozvíjení
spolupráce, podpora
komunikace a poskytování
poradenství pro aktéry ve
vzdělávání; 4. Zkvalitnění
podmínek pro předškolní
vzdělávání

Cíl priority

Vazba na
Opatření (dle
Postupů MAP)1

Odhad nákladů (v Kč)

Finanční zdroj

1., 2., 3.,

(vytvoření www stránek s
redakčním systémemúvazek/dohoda 47.000,-;
nepředpokládané náklady na
tvorbu 10.000,-; pilotní provoz v
prvním roce včetně nákládů na
lidské zdroje 120.000,-; údržba
webu za rok 1.000,-; náklady na
technické vybavení 2.000,-)
SUMA 170.000,-

MAPII

3.2; 3.3

4., 9.

(lidské zdroje pro organizaci
(dohody) 10.000,-; odborný
přednášející 6.000; občerstvení
10.000,-; zajištění technického
zázemí akce (jmenovky, bloky,
tužky) 5.000,-;) SUMA 31.000,-

MAPII

Informační a komunikační
systém pro sdílení
informací (WEB)

Zprostředkovat široké spektrum informací a kontaktů mezi
klíčovými aktéry ve vzdělávání týkající se vzdělávání v
území MAP.

1. Funkční webové stránky v pilotní
verzi.

Konference školních
parlamentů

Propojit stávající školní parlamenty prostřednictvím
konference s cílem podpořit platformu demokratického
učení pro vyjádření názorů a realizaci potřeb žáků ke
vzdělávání a podpořit vznik nových funkčních parlamentů.

1. Uskutečnění 1 konference školních
parlamentů z území MAP; 2. Prezenční
listina zúčastněných žáků.

ZŠ Žarošice

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

3.

Podpora podnikavosti a
polytechnické vzdělávání
na základních školách

Cílem aktivity je zprostředkovat spolupráci s podnikateli,
živnostníky a řemeslníky, kteří se zapojí do vzdělávání žáků
základních škol praktickým vysvětlením, ukázkou a
odzkoušením řemesla nebo specializované práce, která
vyžaduje manuální zručnost a znalosti, které si nelze v
rámci formálního základního vzdělání osvojit. Cílem aktivity
bude podpora podnikavosti u žáků základních škol
netradiční vzdělávací aktivitou, která žákům osvětlí proces
podnikatelské činnosti v celé své komplexnosti.

neurčeno

Okresní hospodářská komora
Hodonín

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

3.2

4. 5.

neurčeno

MAPII

4.

Spolupráce podnikatelů se
základními školami

Cílem aktivity je seznámit žáky s náplní manuálních
povolání a podpořit jejich podnikavost prostřednictvím
přednášek podnikatelů a jejich pracovní náplně z daných
oblastí na školách a exkurzemi u místních podnikatelů.

1. Informování škol o nabídce přednášek
podnikatelů na školách; 2. Nabídka
alespoň 2 exkurzí do podniků pro školy v
MAP.

Okresní hospodářská komora
Hodonín nebo Krajská
hospodářská komora jižní
Moravy

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

3.2, 3.3

4., 5., 6.

neurčeno

OHK Hodonín

1.

2.

2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2
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Aktivita spolupráce
Název

Vazba na Stategický rámec MAP

Odhad nákladů (v Kč)

Finanční zdroj

Popis

Výstup aktivity

Nositel

Priorita

Cizí jazyky a rodilí mluvčí
na základních školách

Cílem aktivity je zajistit základním školám rodilé mluvčí k
výuce cizích jazyků a zrealizovat tématické akce spojené se
zemí, ze které vyučující pochází.

1.Realizace alespoň 10 hodin výuky na
základní školách; 2. Realizace jazykové
tématické akce.

Okresní hospodářská komora
Hodonín nebo Krajská
hospodářská komora jižní
Moravy

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání

2.2

8.

neurčeno

OHKHodonín

Podpora využívání
supervizních metod

Cílem aktivity je zvýšit povědmí u vedoucích pracovníků
škol, pedagogických pracovníků a zástupců neformálního
vzdělávání o efektivitě metody a přínosech supervizí,
mediace a facilitace pro týmy prostřednictvím vzdělávacích
akcí.

1. Dvě 12 hodinové vzdělávací akce
(dvoubloková po 6 hodinách) pro
celkově max. 24 zájemců za účelem
zvýšení informovanosti o užitečnosti
supervizí, mediace nebo facilitaci; 2.
Prezenčí listina účastníků vzdělávacích
kurzů.

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání; 4.
Zkvalitnění podmínek pro
zlepšení předškolního
vzdělávání

2.1, 2.3, 4.1

1.

(lektorné 900,-Kč/ hod. x 24;
pronájem prostor 2.000,- x 4;
občerstvení 1.200,- x 4 ); SUMA
34.400,-

MAPII

7.

Technické dílny

Cílem aktivity je podpořit rozvoj klíčových kompetencí dětí
a žáků (technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost i
verbální schopnosti) v rámci polytechnické výchovy, kdy
bude poskytnuto zaškolení pedagogických pracovníků,
metodické materiály a zajištění nákupu prostředků a
materiálu pro realizaci dílen.

1. Zřízení a vybavení technických hdílen
v alepsoň v 5 školkách; 2. Navázaní
spolupráce se základními šklami; 3.
Uskutečnění exkurze do fungující školky
s programem Technické školky pro
sdílení dobré praxe.

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání; 4.
Zkvalitnění podmínek pro
zlepšení předškolního
vzdělávání

2.2, 2.3, 4.1, 4.2

1., 5.

(pracovní stůl 1.800,-; technické
nářadí a materiál 3.500,-;
odrážedlo 1.200,-, spotřební
materiál 1.500,-) X 5; SUMA
40.000,-

Jihomoravský kraj,
MAPII

8.

Balintovská skupiny řešení problému v širším
kruhu zástupců škol

Cílem aktivity je poskytnutí informací o možnostech
supervizního setkání ve formě Balintovské skupiny pro
pracovníky vedení škol, pedagoggické pracovníky a
zástupce neformálního vzdělávání v regionu a
zprostředkování jejich využití.

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání; 3.
Rozvíjení spolupráce, podpora
komunikace a poskytování
poradenství pro aktéry ve
vzdělávání

2.1, 2.3, 3.2

12.

(vedení skupiny 3x 300 Kč/hod.)
x4; SUMA 3.600,-

MAPII

5.

6.

1. Uskutečnění 4 setkání, každé v délce
3 hodin.

Cíl priority

Vazba na
Opatření (dle
Postupů MAP)1
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Aktivita spolupráce
Název

9.

10.

11.

12.

Třídnické hodiny

Vaříme z regionálních
surovin

Popis

Vazba na Stategický rámec MAP
Výstup aktivity

Nositel

Priorita

Cíl priority

MAPII

2.3, 4.2

1., 10.

neurčeno

Obce, MAPII

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání; 3.
Rozvíjení spolupráce, podpora
komunikace a poskytování
poradenství pro aktéry ve
vzdělávání; 4 Zkvalitnění
podmínekpro zlepšení
předškolního vzdělávání

2.3, 3.2, 4.1, 4.2

1., 3.

(pronájem prostor 2.000,lektorné 6.000,-; občerstvení
3.000,- ) x 5; SUMA 55.000,-

MAPII

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

3. Rozvíjení spolupráce,
podpora komunikace a
poskytování poradenství pro
aktéry ve vzdělávání; 4.
Zkvalitnění podmínekpro
zlepšení předškolního
vzdělávání

3.2, 4.2

1., 2., 3.

(pronájem prostor 2.000,- x 12;
občerstvení 12 x 3.000,-); SUMA
60.000,-

MAPII

Realizační tým MAP ORP KYJOV
- vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání

2.1, 2.3

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu stravovacích služeb ve
školských zařízeních, propojit problematiku školního
stravování se vzdělávacími programy škol a iniciovat zájem
a vzájemnou spolupráci dětí a dospělých na kvalitě
školního stravování.

1. Setkání vedoucích školních jídelen a
kuchařek za účasti zřizovatelů a ředitelů
škol a odborníků zkušených s realizací
podobného programu; 2. Setkání s
výživovými poradci, pediatry a místními
dodavateli surovin; 3. Zapojení a
spolupráce střední gastronomické školy
z regionu 4. Zapojení žáků 2. stupně do
problematiky zdravého životního stylu soutěž

Obec Vacenovice a realizační
tým MAP ORP KYJOV vzdělávání v pohybu

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj
základního vzdělávání; 4.
Zkvalitnění podmínek pro
zlepšení předškolního
vzdělávání

1. Tři setkání ředitelů mateřských
školek., 2. Dvě setkání ředitelů
základních škol.

Oborové kabinety pro
učitele ZŠ a kabinety pro
učitele MŠ

Cílem aktivity je podpořit vzájemnou komunikaci a
informační propojení mezi učiteli mateřských škol a učiteli
základních škol dle oborů prostřednictvím pravidelného
setkávání za účelem zkvalitnění vzdělávávní, sdílení dobré
praxe a podpoření vzájemné komunikace.

1. 12 Setkání učitelů mateřských škol a
základních dle oborů během školního
roku; 2. Stanovení oborových
lídrů/vedoucích kabinetů.

Finanční zdroj

9.

1. Nově zavedená aktivita pravidelných
třídnických hodin v min. 6 školách.

Cílem aktivity je vzájemná výměna informací a zkušeností z
oblasti vedení a fungování škol, legislativy, která vede k
posílení kompetencí vedoucího pracovníka školy a sdílení
dobré praxe.

Odhad nákladů (v Kč)

(mentor 300 Kč/hod.: 10 hod.
školení pedagogických
pracovníků pro jednu školu;
metodická podpora a konzultace
max. 10 hod. pro jednu školu) x
6; SUMA 36.000,-

Cílem aktivity je zajištění metodické podpory a proškolení
pedagogických pracovníků (školení 10 hod.) při zavádění
pravidelných třídnických hodin v min. 6 školách za přispění
regionálních lídrů - mentorů v tématu.

Pravidelná setkávání
ředitelů škol

Vazba na
Opatření (dle
Postupů MAP)1
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Aktivita spolupráce
Název

13.

14.

1)

Popis

Vazba na Stategický rámec MAP
Výstup aktivity

Veletrh středních škol a
zájmového vzdělávání na
Kyjovsku – 2. ročník

Cílem aktivity je podpořit informovanost žáků ZŠ o
existenci středních škol a možnostech pokračovat ve studiu
v regionu; představení vzdělávacích aktivit poskytovatelů
volnočasvých aktivit z regionu a praktické ukázky činností
škol; vytvořit prostor sdílení dobré praxe mezi vzdělávacími
organizacemi.

1. Realizace veletrhu; 2. Zapojení
subjektů do účasti - 4 střední školy.

Spolupráce s Klubem
maminek Kyjov

Cílen aktivity je zprostředkovat rodičovské veřejnosti maminkách dětí, které budou nastupovat do školek,
možnost vzdělávat se v tématech týkajících se předškolních
dětí a předškolního vzdělávání. Informovaná rodičovská
veřejnost usnadní snažší přizpůsobivost dětí, připravenost
na nové prostředí mateřských školek, a tím podpoří rozvoj
klíčových kompetencí dětí.

1. Uskutečnění 3 vzdělávácích akcí na
témata, která vzejdou z potřeb
rodičovské veřejnosti dětí předškolního
věku.

Vysvětlivky:
Vazba na Opatření (dle Postupů MAP, s. 19-20):
1. Předškolní vzdělávání a péče. Dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Nositel

Priorita

Cíl priority

Kyjovské Slovácko v pohybu,
z.s.

1. Zkvalitnění a zlepšení
dostupnosti aktivit nabízených
mimoškolními a zájmovými
organizacemi; 3. Rozvíjení
spolupráce, podpora
komunikace a poskytování
poradenství pro aktéry ve
vzdělávání

1.1, 3.2

Kyjovské Slovácko v pohybu,
z.s.

4. Zkvalitnění podmínek pro
zlepšení předškolního
vzdělávání

4.1

Vazba na
Opatření (dle
Postupů MAP)1

Odhad nákladů (v Kč)

Finanční zdroj

6.

(osobní náklady 3.000,-; náklady
na materiál 7.000,-; náklady na
služby 38.600,-; ostatní náklady
16.000,- občerstvení 6.000,doprovodný vzdělávací program
10.000,-; SUMA 64.600,-

Město Kyjov a
MAPII

1.

(lektorné 6.000,-, občerstvení
3.000) x 3; SUMA 27.000,-

MAPII

