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Úvod 

Místní akční plán vzdělávání pro území ORP Blansko je hlavním výstupem projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Blansko. 

Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, tj. vzdělávání předškolního, základního, 

neformálního a zájmového. Tento plán je v souladu se strategickými plány obcí a nadřazenými strategickými dokumenty širšího území i 

dokumenty s celostátní platností. 

Dokument vznikl díky zapojení široké platformy subjektů a formou komunitního plánování. Popisuje možné cesty a metody k realizaci 

cílů nastavených ve strategické části metodou komunitního plánování. Podkladem pro akční plán byla jednání pracovních skupin, řízené 

rozhovory s řediteli škol a dotazníková šetření, z nichž vzešel souhrn aktivit realizovaných či zamýšlených k realizaci v rámci území. 

Jelikož tento souhrn byl příliš široký, provedli zpracovatelé následně prioritizaci a do akčního plánu byly zahrnuty pouze takové typy 

aktivit, jejichž podpora a rozvinutí má význam v rámci ORP vzhledem ke stanoveným prioritám a cílům. I z těchto aktivit však bude nutné 

vybírat, ideálně stanovením priorit pro jednotlivé školní roky tak, aby se koncentrací pozornosti na danou problematiku dosáhlo 

maximálního efektu.  

V souvislosti s akčním plánováním v oblasti školství na regionální úrovni je třeba dále zdůraznit dva aspekty: nutnost respektování běhu 

školního roku, který má určité zákonitosti – kupříkladu to, že významné aktivity na další školní rok školy obvykle plánují v přípravném 

týdnu v srpnu. Má-li probíhat akční plánování efektivně, je třeba mít připravené materiály k projednání právě na toto období (případně 

je předložit managementu škol ještě v červnu nebo květnu).  

Druhým aspektem je pak otázka koordinace aktivit akčního plánování v rámci ORP a konflikt kompetencí s odborem školství ORP. 

Problematika chybějícího článku na úrovni okresu, jež dříve zastával referát školství okresního úřadu, se v rozhovorech se zřizovateli a 

managementem škol objevuje pravidelně a dlouhodobě (tento poznatek získali zpracovatelé už v roce 2013, kdy zahájili práci na 

projektu Obce sobě). Větší potřebu podpory a koordinace aktivit však přirozeně pociťují venkovské školy, naopak školy zřízené městem 

Blanskem primárně spoléhají na odbor školství, který jim poskytuje podporu jak v investičních záležitostech, tak i v oblasti metodického 

vedení v podobě pravidelné revize plánů rozvoje škol, a participačně-diskuzní platformy v podobě školské rady města. Otázka vyjasnění 

oblasti působnosti s odborem školství ORP je klíčovým úkolem pro zahájení MAP II.  
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Vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu akčního plánu nejsou zpracovatelům známy podmínky výzev na MAP II a implementaci 

MAP, obsahuje akční plán jen orientační návrh harmonogramu. S realizací aktivit se buď počítá již ve školním roce 2017/2018 (v případě 

aktivit realizovaných ze šablon, rozpočtů škol, případně aktivit podpořených z MAP), nebo v dalším období v závislosti na dostupném 

zdroji financí. Volnost, vzhledem k nejistotě a nedostatku informací, byla ponechána i ve věci realizátora aktivity. Je však třeba vzít 

v úvahu, že počet subjektů ochotných ujmout se role nositele projektu, případně přijmout další subjekty jako partnery, je v území 

značně omezený. Realizace naplánovaných aktivit tak bude zřejmě dále ovlivněna i tímto faktorem.  

V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu projekt implementace KAP, jehož realizace bude probíhat na území ORP souběžně s realizací 

MAP II a implementací MAP. Ani v případě tohoto projektu ještě nejsou známy detaily, je však nutno počítat s tím, že některé priority a 

cíle budou naplňovány aktivitami KAP, a že aktivity KAP do jisté míry naplní absorpční kapacitu území, pokud jde o realizaci projektů.  
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1 Akční a strategické plánování, metodická podpora a koordinace aktivit 

1.1 Vzdělávací instituce, zřizovatelé a ORP si stanoví priority a cíle v rámci strategického plánování 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1  Roční plány 

jednotlivých 

škol a 

vzdělávacích 

institucí 

Jednotlivé 

školy a 

vzdělávací 

instituce 

Sestavení 

ročních plánů 

je nedílnou 

součástí 

procesu 

strategického 

plánování 

Nastartovat a 

udržet proces 

akčního 

plánování 

Roční plány 

školy 

Rozpočet 

škol 

2017-2018 Je vytvořen 

roční plán 

školy 

Vhodné by bylo sdílení 

dobré praxe mezi 

institucemi včetně 

otázky zapojování žáků 

a rodičů 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

2 Strategické 

plánování 

města 

Blanska coby 

zřizovatele 

Město 

Blansko 

Město 

Blansko coby 

největší 

zřizovatel na 

ORP 

pravidelně 

v tříletých 

intervalech 

konzultuje 

strategické 

dokumenty 

škol s řediteli.   

Zintenzivnit a 

prohloubit 

vazbu mezi 

zřizovatelem 

a 

management

em škol 

Obnovené 

strategické 

dokumenty 

škol, sladění 

stanovisek 

 

ORP, 

rozpočty 

škol 

2017-2018 Proběhla 

jednání se 

zřizovatelem 

Od města Blanska se 

nepovedlo získat 

konkrétní termín 

realizace, jde však o 

pravidelnou aktivitu, 

kterou město Blansko 

vykonává coby 

zřizovatel a lze ji 

považovat za příklad 

dobré praxe pro další 

zřizovatele 
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3 Cirsium členové 

sdružení 

Cirsium 

členové 

sdružení 

Cirsium 

pravidelně 

v srpnu 

plánují své 

společné 

aktivity na 

další rok 

Pokračovat ve 

spolupráci a 

posílit 

vzájemné 

vazby 

Plán na školní 

rok 2017/2018 

rozpočty 

členských 

škol 

srpen 2017 Vznikl roční 

akční plán 

sdružení  

Sdružení škol Cirsium 

lze považovat za 

příklad dobré praxe 

v regionu 

4 MAP II MAS 

Moravský 

kras  

projekt MAP 

II je 

pokračování

m projektu 

MAP pro ORP 

Blansko, který 

navazuje na 

aktivity 

předchozího 

projektu  

Ukotvit 

proces 

strategického 

a akčního 

plánování za 

území ORP a 

navázat 

vztahy 

spolupráce 

MAP na rok 

2018/2019 

OPVVV 2018-2021 Byl zahájen 

projekt MAPII  

Není zřejmé, zda bude 

projekt pokračovat  

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 nebyly 

naplánovány 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 
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5 Mentoring  a 

výměna 

zkušeností 

pro 

strategické a 

akční 

plánování 

MAS 

Moravský 

kras, 

jednotlivé 

školy 

Proces 

strategického 

plánování 

nemá na 

všech školách 

stejnou 

kvalitu 

Nastartovat a 

udržet proces 

akčního 

plánování 

Roční plány 

školy 

MAP II 2019-2023 Realizace 

aktivit 

mentoringu a 

výměny 

zkušeností pro 

vybraný okruh 

škol 

Vhodné by bylo sdílení 

dobré praxe mezi 

institucemi včetně 

otázky zapojování žáků 

a rodičů 

6 Podpora 

jednotných 

nástrojů pro 

evaluaci 

MAS MK, 

jednotlivé 

školy 

Řízení se 

neobejde bez 

zpětné vazby 

Zajistit 

zpětnou 

vazbu pro 

proces 

strategického 

a akčního 

plánování 

Jednotná 

evaluace 

MAP II, 

implemen

tace MAP 

2019-2023 Počet škol, na 

kterých je 

realizována 

evaluace 

jednotnými 

nástroji 

 

 

1.2 Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení příkladů dobré praxe a koordinace aktivit 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financování Termín Indikátor Poznámka 

 nebylo 

naplánováno 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financování Termín Indikátor Poznámka 

1  semináře pro 

ředitele škol 

v rámci širšího 

okresu 

Jihomoravský 

kraj 

Nutnost 

předávání 

nových 

informací 

z kraje na 

Proškolení 

v nezbytně 

nutné 

problematice 

Předání 

informací 

rozpočet 

kraje 

2017/2018 Počet setkání  
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nižší stupeň  

2 

 

Setkání 

ředitelů 

v rámci ORP 

Město 

Blansko 

Setkávání 

ředitelů 

informování 

ředitelů 

v rámci ORP 

na začátek 

roku 

přenos 

informací 

rozpočet 

ORP 

2017-2018 Realizace 

setkání 

Je předpoklad dalšího 

pokračování až do 

roku 2023. 

3  setkávání a 

společná 

školení 

managementu 

a 

zaměstnanců 

škol Cirsia 

školy Cirsia školy 

volného 

sdružení škol 

Cirsium 

dlouhodobě 

spolupracují 

a z této 

spolupráce 

profitují 

Kolegiální 

podpora, 

sdílení 

informací, 

koordinace 

aktivit škol, 

zapojení 

dalších 

subjektů 

plán aktivit 

Cirsia 

rozpočty 

škol, MAP 

II, 

implemen 

tace MAP 

2017-2018 Počet 

uskutečněných 

setkání a 

aktivit 

Spolupráce škol 

Cirsium je typickou 

aktivitu pro podporu 

z MAP II, bohužel  

k datu sestavování 

akčního plánu stále 

nejsou známy 

podmínky výzvy.  

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

4 Mentoring a 

odborná 

podpora pro 

ředitele 

MAS 

Moravský 

kras 

rychle se 

měnící 

podmínky ve 

školství 

zvyšují 

potřebu 

odborné 

podpory pro 

management 

poskytnout 

podporu 

management

u škol 

realizace 

podpory 

MAP II, 

implemen

tace MAP 

2018-2023 realizace 

projektu 

podpory 

managementu 

škol 
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škol 

(poradenství 

právní, 

projektové a 

jiné) 

5 Dotazníkové 

šetření Klima 

školy 

MAS 

Moravský 

kras 

bez validních 

dat nelze 

plánovat a 

přijímat 

potřebná 

opatření 

Pomoci 

školám získat 

data 

využitelná pro 

další 

plánování 

jejich rozvoje 

výstupní 

analýza 

dotazníkového 

šetření 

MAP II, 

implemen

tace 

2018-2023 počet škol, 

kde bylo 

realizováno 

dotazníkové 

šetření 

Je zde stále otázka 

zahájení MAP II a 

definice výzvy 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

6 semináře a 

sdílení dobré 

praxe pro 

management 

škol 

MAS 

Moravský 

kras, ORP, 

kraj 

Nejefektivněj

ší způsob 

podpory 

spojující 

socializační a 

vzdělávací 

prvek 

Ukotvit 

proces 

strategického 

a akčního 

plánování za 

území ORP a 

navázat 

vztahy 

spolupráce 

formou 

společných 

vzdělávacích 

aktivit  

realizace 

vzdělávacích 

aktivit, 

podněty pro 

MAP na rok 

2018/2019 

OPVVV, 

MAP II 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 

Není zřejmé, zda bude 

projekt pokračovat a 

kdy bude zahájen. 

Z aktivit realizovaných 

v rámci MAP spadají 

do této kategorie 

semináře (aktuálně 

realizační tým sbírá 

podněty), sdílení 

dobré praxe (v rámci 

předchozí realizace 

bylo předjednáno), 

rozšiřování a 

posilování spolupráce 
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v rámci ORP 

7 Hospitace – 

sdílení dobré 

praxe  

MAS 

Moravský 

kras 

Efektivní 

způsob 

vzájemného 

poznávání a 

předávání 

dobré praxe 

sdílení dobré 

praxe mezi 

školami 

navzájem, jak 

v rámci ORP, 

tak mimo něj 

posílení  

spolupráce 

MAP II, 

OPVVV, 

implemen

tace 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 

 

8 setkávání 

management

u malotřídek 

MAS 

Moravský 

kras 

ředitelé 

malotřídek 

jsou přetížení  

širokým 

spektrem 

aktivit a 

činností, 

posílení 

komunity 

ředitelů 

malotřídek 

včetně 

pravidelného 

plánování 

účinné 

podpory a 

spolupráce je 

přínosem pro 

jejich práci 

posílit 

kolegiální 

pospolitost 

ředitelů 

malotřídek a 

posílit jejich 

spolupráci 

posílení 

spolupráce 

MAP  II, 

OPVVV, 

projekty 

implemen

tace 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 

 

9 koordinace 

aktivit 

malotřídních 

MAS 

Moravský 

kras 

je vhodné 

koordinovat 

vzdělávací 

usnadnění 

přechodu 

mezi prvním a 

realizace 

aktivity 

MAP II, 

implemen

tace, 

2018-2023 počet úplných 

škol 

realizujících 
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a úplných 

škol 

plány a 

aktivity 

spádové školy 

a malotřídek 

druhým 

stupněm 

OPVVV koordinační 

aktivity 

s malotřídními 

školami 

 

  



13 
 

2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání 

Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání bylo identifikováno již ve Strategickém rámci MAP ze srpna 2016 jako významná priorita - 2. 

pořadí. Obdobně jako ve Strategickém rámci MAP do 2023, tak i v Akčním plánu na školní rok 2017-2018 je zkvalitnění infrastruktury 

determinováno finančními možnostmi.  

Vedle plánovaných a připravovaných oprav a rekonstrukcí budov MŠ a ZŠ z obecních rozpočtů jsou hlavním zdrojem do oblasti 

vzdělávání v daném období dotace EU z Operačního programu IROP - specifický cíl 2.4, případně též finance z alokace MAS Moravský 

kras (nebo MAS Brána Brněnska) vyčleněné na vzdělávání předškolní, základní, zájmové, neformální a celoživotní.  Menší část financí na 

cíl 2.2 Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného prostředí na školách bude možno využít z OP VVV v projektech 

šablon. Tyto finanční možnosti jsou však výrazně menší než u šablon v minulém programovém období EU. S individuálními projekty z OP 

VVV se na tyto cíle nepočítá.  

 Akční plán na školní rok 2017-2018 je prvním obdobím, kdy bude možné dotační prostředky žádat a čerpat. Z tohoto důvodu uvádíme 

všechny záměry již podané do výzvy č. 47 (IROP – SVL) a uvažované záměry do 1. výzvy MAS Moravský kras. Z dostupných informací 

z ŘO IROP je zřejmé, že ne všechny podané projekty budou podpořeny a realizovány. U 1. výzvy MAS, která by měla být vyhlášena 

v červnu 2017 nelze vůbec předjímat. Z výše uvedeného je zřejmé, že kapitola 2. Akčního plánu nemůže odpovídat podmínkám metody 

SMART. Realizace je podmíněna podporou z IROP. 

Aktivity této priority jsou vlastně investiční projekty, které členíme do dvou souborů dle cílů. Přesto některé projekty plní cíle oba. 

Odůvodnění jednotlivých projektů: projekt vždy vychází z potřeb školského zařízení, zapadá do priorit Strategického rámce MAP, byl 

schválen ŘV MAP, je možno jej financovat (IROP, MAS, obec) – podmíněno schválením ŘO IROP, spadá do časového rámce AP 2017-

2018. 

Výstupem aktivity - projektu je zkvalitnění infrastruktury zdárnou realizací projektu. 

Cílem aktivity – projektu je buď cíl 2.1 nebo 2.2 nebo oba dva. 

 



14 
 

2.1 Výstavba a rekonstrukce budov, rekonstrukce zázemí školy 

Aktivity jednotlivých škol       

Číslo Aktivita - projekt Škola/instituce Financování Finanční objem Termín Cíle MAP Indikátor 

1 Přístavba 2 odborných učeben Základní škola Bukovina, okres 

Blansko, IČO: 75023458, RED 

IZO:600105946, žadatel: Obec 

Bukovina 

IROP 14 000 000 2017-2018 2.1, 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

2 Přístavba MŠ Mateřská škola Bukovinka, okres 

Blansko, IČO: 70993823, RED IZO: 

600105164 , žadatel:Obec 

Bukovinka 

IROP 10 000 000 2017-2019 2.1 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

3 Navýšení kapacity MŠ o lesní 

školku 

Základní škola a Mateřská škola 

Ostrov u Macochy, IČO: 62073346, 

RED IZO: 600106306 

MAS MK 2 000 000 2018 2.1 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

4 Rozšíření kapacity MŠ Základní škola a mateřská škola 

Adamov, IČO: 65765907, RED IZO: 

600106144, žadatel: Město Adamov 

IROP 15 000 000 2018 2.1 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

 

2.2 Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného prostředí na školách 

Aktivity jednotlivých škol       

Číslo Aktivita - projekt Škola/instituce Financování Finanční objem Termín Cíle MAP Indikátor 

1 Modernizace výuky pro 

udržitelný rozvoj 

Základní škola a Mateřská škola 

Křtiny, IČO: 62073290, RED IZO: 

600106233, žadatel:Městys Křtiny 

MAS MK 2 600 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

2 Rekonstrukce odborných 

učeben a počítačové sítě 

Základní škola Sloup, okres Blansko, 

IČO: 62075942, RED IZO:600106322 

IROP 6 000 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 
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3 Vybudování odborných 

učeben 

Základní škola a Mateřská škola 

Blansko, IČO: 49464213, Salmova 

17, RED IZO: 600106179 

IROP 6 000 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

4 Rekonstrukce ICT vybavení 

školy včetně učebny 

Základní škola a Mateřská škola 

Blansko, IČO: 49464213, Salmova 

17, RED IZO: 600106179 

IROP 2 000 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

5 Modernizace zázemí pro ŠD. Základní škola Tomáše Garrigua 

Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 

RED IZO: 600106187 

MAS MK 1 500 000 2017 - 2019 2.1, 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

6 Vybudování odborných 

učeben 

Základní škola Blansko, Erbenova 

13, IČO: 49464191, RED IZO: 

600106381 

IROP 4 000 000 2017 - 2018 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

7 Rekonstrukce  ICT vybavení 

školy včetně učebny 

Základní škola Blansko, Erbenova 

13, IČO: 49464191, RED IZO: 

600106381 

IROP 2 000 000 2017 - 2019 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

8 Rekonstrukce ICT vybavení 

včetně učebny 

Základní škola a Mateřská škola 

Blansko, Dvorská 26, IČO: 

49464205, RED IZO: 600106161 

IROP 2 000 000 2017 - 2019 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

9 Zřízení odborné jazykové 

učebny 

Základní škola a Mateřská škola 

Blansko, Dvorská 26, RED IZO: 

600106161 

MAS MK 1 500 000 2017 - 2019 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

10 Zřízení odborných učeben 

(počítače, jazyková učebna) 

Základní škola a Mateřská škola 

Hugo Sáňky, Rudice,  IČO: 

68685718, RED IZO: 600106021, 

žadatel: Obec Rudice 

MAS MK 1 300 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

11 Interaktivní výuka, využívání 

digitálních technologií, 

podpora výuky jazyků a 

technické výchovy 

Základní škola a Mateřská škola 

Ostrov u Macochy, IČO: 62073346, 

RED IZO: 600106306 

IROP 3 500 000 2018 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 
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12 Přírodní školní zahrada Základní škola Černá Hora, IČO: 

62073478, RED IZO:  600106209 

OP ŽP 900 000 2017 2.1, 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

13 Přírodovědné a jazykové 

učebny bezbariérově 

Základní škola a mateřská škola 

Rájec-Jestřebí, IČO: 62073036, RED 

IZO: 600106314 

IROP 5 000 000 2018 - 2019 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

14 Jazykové, přírodovědné a 

technické vzdělávání ve 

školním klubu ZŠ Rájec-

Jestřebí 

Základní škola a mateřská škola 

Rájec-Jestřebí, IČO: 62073036, RED 

IZO: 600106315 

MAS MK 1 000 000 2019 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

15  Mobilní počítačová učebna Základní škola Vysočany, okres 

Blansko, IČO: 62073435, RED IZO: 

600106110 

MAS MK 1 200 000 2018 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

16 Rekonstrukce školní zahrady Základní škola a Mateřská škola 

Ráječko, IČO: 62073036, RED IZO: 

600105148 

Obec 

Ráječko 

1 800 000 2017 2.1, 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

17 Multifunkční učebna pro 

výuku jazyků a IT gramotnosti 

Základní škola a Mateřská škola 

Lipovec, IČO: 71004165, RED IZO: 

600106250 

IROP 2 150 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

18 Zřízení učebny přírodních věd 

se zaměřením na rozvoj 

kreativity žáků 

Základní škola a Mateřská škola 

Lipovec, IČO: 71004165, RED IZO: 

600106250 

IROP 1 100 000 2018 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

19 Rozšíření odborné výuky ZŠ 

Ronovská v Adamově 

Základní škola a mateřská škola 

Adamov, IČO: 65765907, RED IZO: 

600106144, žadatel: Město Adamov 

IROP 15 000 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

20 Vytvoření zázemí pracovníku 

pro rozšíření poskytovaných 

služeb MŠ Komenského v 

Adamově 

Základní škola a mateřská škola 

Adamov, IČO: 65765907, RED IZO: 

600106144, žadatel: Město Adamov 

Město 

Adamov 

2 000 000 2017 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 
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21 Ekologické a volnočasové 

centrum Švýcárna – objekt SO 

02, část B 

ZČHB Modrý Kámen, z. s. IČ: 

70866104 

IROP 10 000 000 2017 2.1, 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

22 Multifunkční zázemí pro 

zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

Základní umělecká škola Jedovnice, 

RED IZO: 600003141 

MAS MK 1 500 000 2017-2018 2.2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 

23 Odborné učebny ZŠ Lipůvka Základní škola Lipůvka, 

IČO:62073184,  RED IZO: 600106268 

MAS BB 3 000 000 2018 2,2 Projekt realizován 

před dalším školním 

rokem 
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3 Kvalita vzdělávání 

3.1 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem na interdisciplinaritu či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1  Čtenářské 

dílny 

Jednotlivé 

školy 

Čtenářská 

gramotnost je 

vnímána jako 

klíčová 

aktivita 

Podpořit 

čtenářskou 

gramotnost 

coby klíčovou 

kompetenci a 

podpořit její 

aplikaci ve 

všech 

předmětech 

Realizovaná 

aktivita 

Šablony, 

rozpočet 

školy, 

MAPII 

2017-2018 Počet škol 

realizujících 

aktivitu  

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

2 Kluby hravé 

matematiky a 

logiky 

Jednotlivé 

základní a 

střední 

školy, DDM 

Matematická 

gramotnost je 

vnímána jako 

klíčová 

kompetence 

Podpořit 

matematicko

u gramotnost 

jako klíčovou 

kompetenci 

Realizovaná 

aktivita 

šablony, 

rozpočet 

organizac

e, 

příspěvky, 

MAPII 

2017-2018 Počet institucí 

realizujících 

aktivitu 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023, z MAP lze 

podpořit rozvoj 

šachových kroužků a 

klubů GO 

3 Terénní 

výuka 

Jednotlivé 

školy, Lipka 

Terénní výuka 

je intenzivní, 

zážitková 

forma výuky, 

prioritně 

zaměřená na 

přírodní vědy, 

ovšem 

Podpořit 

terénní výuku 

coby 

zážitkovou 

metodu 

změřenou na 

získání 

praktických 

Realizovaná 

aktivita 

Rozpočty 

škol, MAP 

II, 

příspěvky 

účastníků 

2017-2018 Počet institucí 

realizujících 

aktivitu 

Terénní výuka je 

doposud málo 

využívaný způsob 

v rámci ORP, přestože 

existují vhodné 

podmínky, počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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s mnoha 

přesahy do 

dalších  

dovedností 

4 Projektové 

dny 

Jednotlivé 

školy 

Syntetický 

způsob výuky, 

který dětem 

umožňuje 

získat 

poznatky ve 

vzájemných 

souvislostech, 

a 

spolupracova

t 

Rozšířit a 

posílit 

metodu 

projektové 

výuky mezi 

školami 

Realizovaná 

aktivita 

rozpočty 

škol 

2017-2018 Počet škol, 

které 

projektovou 

výuku zařazují 

a rozvíjejí 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

5 Besedy se 

spisovateli, 

ilustrátory, 

tematická 

setkávání  na 

téma 

čtenářství a 

knihy 

Jednotlivé 

školy, 

knihovny 

Čtenářství je 

klíčovou 

dovedností 

pro získávání 

dalších 

informací a 

úspěch ve 

společnosti 

Motivovat 

žáky ke 

čtenářství 

Realizovaná 

aktivita 

Rozpočet 

školy, 

rozpočet 

knihovny, 

MAP II 

2017-2018 Počet 

realizovaných 

aktivit 

Je vhodné zapojit školy 

v době mimo výuku – 

školní družiny.  

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

6 Edukačně-

stimulační 

skupinky 

ZŠ, MŠ V edukačně-

stimulačních 

skupinkách 

probíhá 

intenzivní 

příprava 

předškoláků, 

připravit děti 

na základní 

školu 

Realizovaná 

aktivita 

Rozpočet 

ZŠ, MŠ, 

rodiče 

2017-2018 Počet 

realizovaných 

aktivit 

Tradiční aktivita 

podporovaná PPP. 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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často ve 

spolupráci 

s rodiči.  

7 Ucelené 

vzdělávací 

programy pro 

ZŠ 

ZŠ  Ucelené 

vzdělávací 

programy pro 

rozvoj 

kompetencí 

jsou vhodnou 

metodou, jak 

posunout 

kvalitu výuky 

převzetím již 

vytvořeného 

a 

osvědčeného 

modelu 

Zvýšení 

kvality výuky 

Realizované 

programy 

Rozpočty 

škol 

2017-2018 Počet 

realizovaných 

aktivit 

Hejného matematika, 

Genki English a další 

Je nutno kombinovat 

s plánováním (priorita 

1) a vzděláváním 

(priorita 4), další 

pokračování dle 

finančních možností 

školy, počítá se 

s pokračováním 

s pomocí MAPII 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

8 Pohádkové 

království 

šneka Krasíka 

MAS MK, 

knihovny 

aktivita na 

podporu 

čtenářství a 

společného 

trávení 

volného času 

v přírodě 

podpořit 

rodiny ve 

společném 

trávení 

volného času 

aktualizované 

materiály pro 

aktivity pro 

rodiny 

rozpočet 

MAS, 

rozpočty 

knihoven 

2017-2018 Aktivit pro 

rodiny jsou 

dostupné a 

propagované 

 

 

Naplánováno z MAP II 
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Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

9 ucelené 

vzdělávací 

programy pro 

MŠ 

MC Paleček, 

MAS 

Moravský 

kras, farnost 

Vzdělávací 

programy „na 

klíč“ jsou 

cestou, jak 

oživit výuku a 

vnést do ní 

chybějící 

prvek 

Zvýšit kvalitu 

vzdělávání 

v mateřských 

školách, 

poskytnout 

potřebnou 

inspiraci, 

položit 

základy 

budoucí sítě 

ucelený 

vzdělávací 

program 

rozpočet 

organizac

e, granty, 

MAP II 

2018-2023 vznik 

programu 

 

Návaznost na již 

realizované programy 

a rozšíření nabídky 

10 kluby 

tvůrčího 

psaní 

knihovny, 

jednotlivé 

školy 

způsob, jak 

oslovit 

talentované a 

rozvíjet jejich 

schopnosti 

Oslovení 

talentovanýc

h žáků a 

rozvoj jejich 

schopností, 

popularizace 

literatury 

realizace klubu rozpočet 

organizac

e, granty, 

MAP II 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 

dosavadní zkušenosti 

ukázaly, že pro 

jednotlivé školy je 

vedení klubu příliš 

náročné, jde o 

vhodnou aktivitu pro 

knihovnu. 

11 čtenářské 

dílny, kritické 

myšlení 

knihovny, 

jednotlivé 

školy 

způsob, jak 

oslovit 

talentované a 

rozvíjet jejich 

schopnosti, 

vhodná cesta 

k plošnému 

rozvoji 

čtenářské 

Oslovení 

talentovanýc

h žáků a 

rozvoj jejich 

schopností, 

vzbuzení 

zájmu o 

literaturu 

realizace 

čtenářských 

dílen 

rozpočet 

organizac

e, granty, 

MAP II 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 
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gramotnosti 

12 mediální 

výchova, 

prezentace 

knihovny, 

jednotlivé 

školy 

schopnost 

třídit 

informace, 

připravit si 

prezentaci a 

přednést ji je 

v současné 

době stále 

důležitější 

vybavit žáky 

kompetence

mi pro 

současný svět 

realizace 

předmětu na 

jednotlivých 

školých 

rozpočet 

organizac

e, granty, 

MAP II 

2018-2023 počet škol, 

které do svých 

plánů zařadily 

participativní 

výuku 

 

13 participativní 

výuka 

jednotlivé 

školy 

schopnost 

spolupracova

t je 

v současném 

světě 

významnou, 

byť 

zanedbávano

u dovedností, 

podpora 

klimatu třídy 

rozvinout 

úroveň 

spolupráce a 

sociální 

dovednosti 

žáků 

realizace 

participativní 

výuky na 

školách 

map II, 

OPVVV, 

druhé 

šablony 

2018-2023 počet škol, 

které do svých 

plánů zařadily 

participativní 

výuku 

nutno propojit 

s prioritou 1 a 

prioritou 4 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

14 M-help JmK - KAP matematická 

gramotnost je 

klíčovou 

kompetencí 

zvýšit úroveň 

matematické 

gramotnosti, 

podpořit 

talentované i 

dle projektu 

KAP 

OPVVV 2018-2023 dle projektu 

KAP 

Vzhledem k datu 

odevzdání MAP není 

stále zřejmá finální 

podoba projektu.  
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slabé žáky 

15 sdílený rodilý 

mluvčí pro ZŠ, 

posílení 

výuky jazyků 

v mateřských 

školách 

ORP, MAS 

MK, 

jednotlivé 

školy, 

neziskové a 

příspěvkové 

organizace 

(SSS) 

kvalita výuky 

jazyků je 

klíčová pro 

další vztah 

žáků 

k rozvíjení 

jazykových 

kompetencí, 

cizí jazyky 

jsou brána k 

informacím 

motivovat 

žáky 

k aktivnímu 

používání 

jazyka 

Přítomnost 

rodilého 

mluvčího ve 

výuce, 

programy 

výuky 

angličtiny 

v MŠ 

dle 

možností 

MAP II, 

projekty 

implemen

tace, 

OPVVV, 

rozpočty 

škol 

2018-2023 počet škol 

využívajících 

rodilého 

mluvčího 

z programu, 

počet MŠ, 

které zavedly 

výuku AJ 

Sdílený rodilý mluvčí je 

mezi ZŠ velmi žádaná 

aktivita, bohužel 

realizace z prostředků 

školy je poměrně 

náročná 

16 programy 

směřující 

k aktivnímu 

používání 

jazyka 

ORP, MAS 

MK, 

jednotlivé 

školy, 

příspěvkové 

a neziskové 

organizace 

velkým 

problémem 

současné 

výuky jazyků 

je malý důraz 

na aktivní 

používání bez 

ohledu na 

chyby. Je 

proto vhodné 

využít 

programy 

zaměřené na 

„rozmluvení“ 

žáků, 

případně za 

využít 

motivovat 

žáky 

k aktivním 

používání 

jazyka 

odbourání 

bariér pro 

aktivní 

používání 

jazyka 

MAP II, 

projekty 

implemen

tace, 

OPVV, 

rozpočty 

škol, 

soukromé 

příspěvky 

2018-2023 počet škol 

využívající 

programy 

k aktivnímu 

používání 

jazyka 

je vhodné vytypovat 

vhodné programy se 

zapojenými školami a 

provést pilotní 

realizaci v malém.  
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moderních 

technologií 

nebo 

dálkových 

přenosů 

(systém italki) 

17 motivační 

aktivity pro 

podporu 

čtenářství 

jednotlivé 

školy, 

knihovny 

motivační 

aktivity 

(soutěže, 

společné 

čtení, spaní 

ve škole, 

čtení podle 

barev a pod) 

jsou vhodným 

způsobem, 

jak podpořit 

žáky ve 

čtenářství 

zvýšit 

motivaci dětí 

ke čtení 

zlepšení 

čtenářské 

gramotnosti a 

návyku ke 

čtení 

rozpočty 

knihoven, 

OPVVV, 

MAP II 

2018-2023 počet aktivit 

jednotlivých 

knihoven a 

škol 

 

18 používání 

moderních 

technologií 

při výuce 

jednotlivé 

školy 

moderní 

technologie 

případně 

metoda BYOD 

může výrazně 

vylepšit 

kvalitu výuky 

a podpořit 

učitele v jeho 

práci 

zlepšit kvalitu 

výuky, 

informovat 

učitele o 

existujících 

technologiích 

zlepšení 

využití 

moderních 

technologií  

MAP II, 

OPVVV, 

rozpočty 

škol 

2018-2023 počet škol, 

které zvýšily 

podíl využití 

moderních 

technologií ve 

výuce 

Návaznost na sdílení 

zkušeností mezi 

pedagogy 
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3.2 Podpora mimovýukových a mimoškolních aktivit 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 Celodenní a 

pobytové 

výukové 

programy 

určené pro 

základní školy 

Lipka, 

Muzeum 

Blanenska, 

Dům přírody 

Mimoškolní 

aktivity 

připravené 

profesionály  

jsou vhodným 

doplněním 

ŠVP, jde o 

intenzivní, 

zážitkovou 

výuku, která 

je přístupná i 

dětem se 

SPUCH 

Zlepšit kvalitu 

výuky, 

přiblížit výuku 

ideálnu 

společného 

vzdělávání 

závisí na typu 

podpory a 

příjemci  

rozpočty 

škol, 

příspěvky 

rodičů, 

granty, 

MAP II 

2018-2023 Počet 

zapojených 

tříd 

Je nutné zajistit soulad 

s ŠVP, výukové 

programy mají 

vzhledem 

k zážitkovému prvku 

silný vztah ke klimatu 

třídy, výstup i náklady 

jsou dány vzhledem 

k tomu, zda jde o 

prostou realizaci jež 

existujícího programu 

nebo tvorbu nového) 

2 Aktivity 

knihoven, 

celostátní, 

krajské, 

lokální 

regionální 

knihovny, 

moravská 

zemská 

knihovna, 

jihomoravsk

ý kraj, další 

organizace, 

jednotlivé 

základní a 

mateřské 

Podpora 

čtenářství je 

důležitým 

prvkem pro 

rozvoj 

čtenářské 

gramotnosti 

Podpora 

čtenářství u 

dětí a žáků, 

navázání 

vztahu ke 

návštěvám 

knihovny a 

knihám 

závisí na typu 

programu – 

aktuální p 

rozpočty 

organizací

, rozpočty 

knihoven, 

rozpočet 

kraje, 

granty 

2017-2018 Počet 

realizovaných 

aktivit, počet 

zapojených 

tříd 

aktivity zaměřené na 

čtenářství realizuje 

celá řada organizací, 

kupříkladu za Celé 

Česko čte dětem stojí 

o.p.s, aktivity mají či 

mohou mít vzhledem 

k zážitkové formě také 

vztah ke klimatu třídy 

(například Noc 

s Andersenem). Počítá 
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školy se s pokračování do 

roku 2023 

3 Výjezdní 

sportovní 

aktivity 

Jednotlivé 

školy 

Sportovní 

dovednosti 

jsou 

důležitým 

socializačním 

prvkem i 

v budoucím 

životě dětí, 

jsou vkladem 

pro zdravý 

životní styl, 

možnost 

naučit se je 

ve škole 

překonává 

případné 

sociální 

znevýhodnění 

Zlepšit 

sportovní 

dovednosti 

dětí, zlepšit 

klima třídy 

Nové 

dovednosti 

žáků 

rozpočty 

škol, 

granty, 

příspěvky 

rodičů 

2017-2018 počet škol, 

které tyto 

aktivity 

zařazují do 

svého plánu 

vzhledem k prvku 

eliminace sociální 

nerovnosti je vhodné 

uvažovat o propojení 

s fundraisingem 

zaměřeným na získání 

financí pro sociálně 

znevýhodněné. Počítá 

se s pokračování do 

roku 2023 

4 Aktivity 

školních 

družin 

Školní 

družiny a 

kluby, 

organizace 

neformálníh

o vzdělávání 

(DDM) 

čas, který děti 

tráví ve 

školních 

družinách a 

klubech lze 

efektivně 

využít 

k rozvíjení 

jejich 

Zkvalitnit 

fungování 

školních 

družin a jejich 

náplň  

Zlepšení 

kvality práce 

školní družiny 

Rozpočet 

školy, 

příspěvky 

dětí 

2017-2018 Počet škol, 

které se 

zapojily do 

aktivit 

směřujících k 

zvýšení kvality 

práce školní 

družiny 

Na tuto aktivitu 

navazuje vzdělávání 

pedagogů školních 

družin a projekt 

reorganizace 

uspořádání školních 

družin, kdy je vhodné 

vyčlenit oddělení 

„neodcházejících“ dětí 
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kompetencí, 

zejména u 

dětí ze 

sociálně 

nepodnětnéh

o   

(tj. dětí, které 

nenavštěvují kroužky a 

jsou v družině delší 

dobu).  Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

5 Sportovní 

olympiády 

jednotlivé 

školy 

Sportovní 

aktivity jsou 

vhodným 

způsobem, 

jak udržovat 

kontakty a 

vztahy mezi 

školami a 

povědomí 

sounáležitosti 

Posílit vědomí 

sounáležitosti 

a spolupráci 

mezi školami  

Realizace 

aktivity 

rozpočty 

jednotlivý

ch škol, 

MAP 

2017-2018 počet 

realizovaných 

aktivit 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023. 

6 Cirsiády Cirsium, 

jedna ze škol 

společenství 

Motivace 

žáků 

Udržet 

motivaci 

žáků, 

zejména 

nadaných 

Realizovaná 

akce 

rozpočet 

pořádající 

školy, 

MAP II, 

sponzoři 

2017-2018 počet 

realizovaných 

aktivit 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

7 Předmětové 

olympiády 

DDM, 

jednotlivé 

školy, Lipka… 

Motivace 

žáků  

Udržet 

motivaci 

žáků, 

zejména 

nadaných 

Realizovaná 

akce 

rozpočet 

pořádající 

organizac

e 

2017-2018 počet 

realizovaných 

aktivit 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

8 Podpora 

tvorby 

mimoškolních 

programů 

neformálního 

vzdělávání 

Organizace 

neformálníh

o vzdělávání, 

neziskové 

organizace, 

školy, ORP?  

Programy 

mimoškolníh

o vzdělávání  

jsou jednak 

vhodným 

doplněním a 

zpestřením 

výuky, ale 

také 

vhodným 

základem 

budování sítí 

škol 

Vytvořit 

mimoškolní 

programy 

s návazností 

na školní 

vzdělávací 

programy 

Vzdělávací 

programy 

MAP II, 

OPVVV, 

jiné 

zdroje 

2018-2023 Počet 

vytvořených 

programů 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

9 zpřístupnění 

dopravy pro 

menší školy 

škola, ORP, 

nezisková 

organizace, 

příspěvková 

organizace 

 

pro malé 

školy jsou 

mimoškolní a 

mimovýukové 

aktivity těžko 

dostupné 

z důvodu 

neekonomičn

vyrovnat 

kvalitu 

vzdělávání na 

vesnici a ve 

městě,  

menší školy a 

malotřídky 

absolvují 

mimoškolní a 

neformální 

aktivity 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

realizovaných 

aktivit 

vhodné skloubit 

s aktivitou tvorby a 

podpory nových 

vzdělávacích 

programů, proškolení 

pedagogů  
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osti pronájmu 

autobusů pro 

malotřídku 

 

3.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, zejména rozvoj manuální zručnosti a EVVO 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 Technické 

mateřské 

školy 

MAS 

Moravský 

kras, město 

Blansko 

vedení 

k polytechnic

ké výchově a 

manuální 

zručnosti má 

největší efekt 

u mladších 

dětí 

rozvinout 

program 

polytechnické 

výchovy na 

mateřských 

školách, a 

založit síť 

spolupracující

ch 

mateřských 

škol 

realizace 

programu TMŠ 

MAP II, 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet MŠ 

realizujících 

program 

aktivitu je vhodné 

spojit s budováním sítě 

MŠ. Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

2 Moravský 

kras ve 3D 

Muzeum 

Blanenska 

Zážitkový 

program 

kombinující 

moderní 

technologie 

(3 d tisk) se 

vzdělávání na 

téma historie 

Moravského 

krasu a 

Vzbudit zájem 

o moderní 

technologie a 

doplnit výuku 

o zážitkový 

prvek  

realizace 

odborného 

programu 

rozpočet 

organizac

e, MAP, 

MAP II, 

OPVVV 

2017-2018 počet tříd, 

které absolvují 

vytvořený 

program 

součástí nákladů jsou 

náklady cestovného 

pracovníka muzea. 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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technických 

vynálezů 

spojených 

s krasem, 

který 

umožňuje 

realizaci 

výjezdní 

formou 

3 Děti sportují s 

námi 

Sportuj 

s námi, z.s. 

Program pro 

MŠ rozvíjející 

fyzickou 

zdatnost a 

obratnost 

postavený na 

jednotné 

metodice  

Rozvíjet 

tělesnou 

zdatnost dětí, 

vytvořit síť 

škol formou 

jednotného 

programu 

proškolení 

pedagogů a 

realizace 

programu 

rozpočet 

škol, 

rozpočet 

Sportuj 

s námi, 

rozpočet 

zřizovatel

e 

2017-2018 počet MŠ 

realizujících 

program 

tvorba sítě zapojených 

MŠ, vzájemná setkání 

4 Příroda ve 

městě 

farnost 

Blansko 

Program MŠ 

zaměřený na 

ekologickou 

výchovu a 

hospodářství 

rozvíjet 

povědomí o 

koloběhu 

přírody na 

praktických 

ukázkách dle 

ročních 

období 

proškolení 

pedagogů, 

realizace 

programu 

rozpočet 

farnosti, 

MAP 

2017-2018 počet MŠ 

zapojených do 

programu 

 

5 Spolupráce 

s místními 

spolky a 

dobrovolníky 

jednotlivé 

školy 

Spolupráce 

s místními 

spolky a 

dobrovolníky 

rozvíjet 

dovednosti 

dětí a žáků za 

pomoci 

realizace 

kroužků pod 

vedením 

místních 

rozpočet 

škol 

2017-2018 Počet škol 

realizujících 

kroužky ve 

spolupráci 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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v oblasti dílen 

a zahradnictví 

je cenným 

vkladem do 

komunitní 

role školy.  

místní 

komunity a 

posílit 

propojení 

komunity se 

školou 

dobrovolníků s místní 

komunitou 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

6 Sdílené 

laboratoře a 

dílny (kroužek 

robotiky SPŠ 

Jedovnice, 

laboratoře 

Gymnázia 

Blansko) 

ZŠ, SŠ, MŠ Sdílení 

laboratoří 

středních škol 

s doprovodný

m 

programem 

je vhodným 

doplňkem 

výuky 

Zpestření 

výuky, 

ulehčení 

volby 

povolání 

Realizace 

programů 

OPVVV, 

MAP II 

2018-2023 počet 

realizovaných 

programů, 

počet 

zapojených 

škol 

 

7 Ekokonferenc

e  

ZŠ Křtiny motivační 

aktivita pro 

týmy ze škol 

v rámci ORP 

motivovat 

třídní 

kolektivy 

k projektové 

práci na 

zadané téma 

Realizace 

aktivity 

rozpočet 

školy, 

MAP II 

2017-2018 realizace 

aktivity 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých institucí 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 
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8 Technické 

mateřské 

školy 

jednotlivé 

MŠ, MAS MK 

Pokračování 

v aktivitě 

rozvíjející 

polytechnicko

u výchovu 

v MŠ 

zahájené 

v rámci MAP 

Podpořit 

rozvoj 

polytechnické 

výchovy na 

MŠ 

Realizace 

programu na 

MŠ 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

zapojených 

škol, počet 

realizovaných 

modulů 

 

9 Příroda ve 

městě 

jednotlivé 

MŠ, farnost 

Blansko, 

MAS MK 

Pokračování 

v aktivitě 

rozvíjející 

ekologickou 

výchovu v MŠ 

zahájené 

v rámci MAP 

Podpořit 

rozvoj 

ekologické 

výchovy na 

MŠ 

Realizace 

programu 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2019 počet 

zapojených 

mateřských 

škol 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

10 Můj 

Moravský 

kras 

MAS 

Moravský 

kras nebo 

Muzeum 

Blanenska 

syntetický 

projekt 

spojující téma 

místně 

zakotveného 

účení, EVVO, 

polytechniku 

a vytvoření 

lokální sítě 

škol 

Podpořit 

místně 

zakotvené 

učení 

Realizace 

projektu 

OPVVV – 

implemen

tace MAP 

2019-2023 realizace 

projektu, 

počet 

zapojených 

škol 
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3.4 Rozvoj pozitivního klimatu škol a posílení komunitní úlohy školy s důrazem na úlohu rodiny ve vzdělávání 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 Zapojení 

rodičů a 

prarodičů na 

chodu školy 

jednotlivé ZŠ 

a MŠ 

větší zapojení 

rodičů a 

prarodičů do 

chodu školy 

vede 

k propojení 

práce 

komunity a 

školy a 

k chápání 

vzdělávání 

jako 

záležitosti 

celé 

společnosti, 

přínosem je i 

praktická 

stránka  

Posílit vztah 

mezi školou a 

rodinou 

aktivity rodičů 

a jejich 

zapojení do 

chodu školy 

rozpočty 

ZŠ a MŠ, 

OPVVV 

2017-2018 počet škol, 

které si 

stanovily 

aktivitu jako 

jednu z priorit 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

2 Preventivní 

programy 

Jednotlivé ZŠ 

a MŠ 

Preventivní 

programy na 

míru jsou 

vhodným 

doplněním 

práce 

školního 

Zkvalitnit 

klima školy 

Realizovaný 

program 

prevence 

rozpočty 

škol, MAP 

II, OPVVV 

2017-2018 Počet 

zapojených 

škol 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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metodika 

prevence, 

který určí 

konkrétní 

zaměření 

programu 

3 Třídnické 

hodiny 

Jednotlivé 

MŠ a ZŠ 

Třídnické 

hodiny jsou 

významným 

prvkem 

budování 

klimatu školy 

Zkvalitnit 

klima školy 

Pravidelná 

realizace 

třídnických 

hodin 

rozpočty 

škol, 

MAPII, 

OPVVV 

2017-2018 Počet 

zapojených 

tříd 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

4 Vícedenní 

výjezdní 

aktivity škol 

Jednotlivé 

MŠ a ZŠ 

Výjezdní 

aktivity škol, 

ať už 

zaměřené 

sportovně 

nebo na 

vzdělávání, 

jsou 

důležitým 

prvkem 

budování 

klimatu třídy 

Zkvalitnit 

klima školy 

Pravidelná 

realizace 

výjezdních 

aktivit 

rozpočty 

škol, 

rodiče, 

pro 

sociálně 

slabé 

regionální

fond 

2017-2018 Počet 

zapojených 

škol 

Otázka založení 

regionálního fondu pro 

sociálně slabé. Počítá 

se s pokračování do 

roku 2023 

5 peer-to-peer 

programy 

Jednotlivé ZŠ Peer-to-peer 

programy je 

vhodné 

realizovat 

zejména 

posílit 

pospolitost 

školy, přispět 

k zlepšení 

klimatu školy 

Realizace 

programu 

peer-to-peer 

na škole 

rozpočty 

škol 

2017-2018 Počet 

zapojených 

škol 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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v úplných 

školách, kde 

jsou děti ve 

věkově 

rozdělených 

s cílem 

zdůraznit 

pospolitost 

školy 

6 vzdělávací 

semináře, 

programy a 

dílny pro 

rodiče a 

veřejnost 

Jednotlivé ZŠ 

a MŠ, 

neziskové 

organizace 

zavádění 

nových 

metod výuky 

nebo způsobu 

známkování 

je náročné 

pro učitele, 

pokud mají 

pocit, že je 

musí 

obhajovat 

před rodiči, 

vzdělávací 

programy 

tento 

problém 

eliminují a 

poskytují 

prostor 

k diskuzi 

zlepšit 

informovanos

t rodičů, 

posílit pocit 

jistoty na 

straně 

pedagogů 

realizace 

vzdělávacích 

programů pro 

rodiče 

rozpočty 

škol, MAP 

II, OPVVV 

2018-2023 počet 

realizovaných 

seminářů a 

dílen 

Typickým příkladem je 

seminář k Hejného 

metodě, metodě 

splývavého čtení, při 

rozhodnutí školy pro 

jiný způsob hodnocení 

a podobně 
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7 společenské 

aktivity pro 

rodiče 

Jednotlivé ZŠ 

a MŠ 

společenské 

aktivity jsou 

důležitým 

krokem 

k posílení 

komunitní 

role školy 

Posílit 

komunitu 

školy 

Realizované 

společenské 

aktivity pro 

rodiče s dětmi 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

realizovaných 

aktivit 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

8 společenství 

čtoucích 

rodin 

knihovny rodiny je 

důležitým 

prvkem 

ovlivňujícím 

vztah dítěte 

ke čtenářství 

na celý život 

podpořit 

čtenářství a 

posílit návyk 

na společnou 

přípravu a 

práci rodičů 

s dětmi 

scházející se 

společenství 

čtoucích rodin 

rozpočet 

knihoven, 

příspěvky 

členů 

2017-2018 počet setkání 

čtoucích rodin 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

9 komunitní 

dílna 

farnost 

Blansko 

komunitní 

dílna je 

způsob, jak 

trávit čas 

společně 

s dětmi 

realizací 

aktivit 

rozvíjejících 

manuální 

zručnost 

podpořit 

mezigeneračn

í výměnu 

dovedností, 

podpořit 

rozvoj 

manuální 

zručnosti 

realizace 

komunitní 

dílny 

OPVVV, 

MAP II 

2018-2023 realizace 

komunitní 

dílny 
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Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

10 vzdělávací 

programy pro 

rodiče a 

veřejnost 

MAS 

Moravský 

kras, z.s.,  

neziskové 

organizace, 

zřizovatelé, 

organizace 

nefomálního 

vzdělávání 

Vzdělávání 

rodičů je 

způsob, jak 

ovlivnit jejich 

postoj vůči 

škole a jejich 

očekávání 

vzhledem ke 

kvalitě 

vzdělání 

Informovat 

rodiče o 

současných 

trendech ve 

vzdělávání a 

záměrech 

školy 

realizace 

aktivity 

rozpočty 

organizací

, škol,  

2018-2023 počet 

realizovaných 

programů 

 

11 facilitace a 

poradenství 

pro školy 

v oblasti 

vztahů 

s rodiči a 

vyjednávání 

MAS 

Moravský 

kras, z.s., 

ORP, 

jednotlivé 

školy 

oblast vztahů 

s rodiči je pro 

pedagogy 

obtížnou 

problematiko

u, při jejím 

řešení 

potřebují 

podporu 

Zlepšit 

komunikaci 

mezi 

pedagogem a 

rodičem.  

realizovaná 

podpora škole 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

realizovaných 

podpor 

Úzce propojeno 

s prioritou vzdělávání 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 nebylo 

naplánováno 
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3.5 Podpora společného vzdělávání a individualizace výuky 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 kluby pro 

nadané děti 

jednotlivé 

školy 

vzhledem 

k požadavku 

na 

individualizov

aný přístup 

ke vzdělávání 

jsou kluby pro 

nadané děti 

cestou, jak 

podpořit a 

motivovat ke 

vzdělávání 

děti nadané a 

mimořádně 

nadané 

Podpořit a 

motivovat 

děti nadané a 

mimořádně 

nadané 

Realizace 

klubu pro 

nadané děti 

Rozpočty 

škol, MAP 

II, OPVVV 

2017-2018 počet škol, 

které realizují 

kluby pro 

nadané děti 

problémem bude 

zřejmě personální 

obsazení, počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

2 doučování jednotlivé 

školy 

doučování 

slabších žáků 

a žáků ze 

sociálně 

méně 

podnětného 

prostředí je 

obvyklým a 

účinným 

způsobem, 

Prevence 

školního 

neúspěchu 

ohrožených 

dětí 

realizace 

doučování na 

jednotlivých 

školách 

OPVVV: 

šablony, 

šablony II, 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet škol 

realizujících 

doučování  

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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jak 

předcházet 

školnímu 

neúspěchu a 

předčasnému 

ukončení 

školní 

docházky 

3 logopedická 

cvičení 

jednotlivé 

mateřské 

školy 

záměrem je 

náprava 

logopedickýc

h vad ještě 

před 

zahájením 

školní 

docházky 

náprava 

logopedickýc

h vad dětí 

začlenění 

programu 

logopedických 

cvičení do 

běžného 

chodu MŠ 

rozpočty 

škol,OPV

VV 

(šablony 

II) 

2017-2018 počet škol 

realizujících 

logopedická 

cvičení 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

4 depistáže 

v MŠ a ZŠ 

jednotlivé 

mateřské 

školy 

včasné 

odhalení 

problémů je 

nezbytném 

předpoklade

m jejich 

nápravy 

případně 

kompenzace 

včasné 

odhalení 

oslabení a 

vad, které by 

mohly 

způsobovat 

problémy při 

výuce 

realizace 

depistáží na 

školách 

odborníkem, 

proškolení 

pedagogů 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet ZŠ a MŠ 

systematicky 

realizujících 

depistáže 

 

5 hodiny se 

speciálním 

pedagogem 

jednotlivé 

školy 

individuální 

práce je 

nejúčinnější 

způsob 

náprava 

individuálních 

potíží, cílená 

práce s dětmi 

realizace 

hodin se 

speciálním 

pedagogem 

rozpočty 

škol, 

šablony, 

šablony II 

2018-2023 počet škol, 

které zavedly 

hodiny se 

speciálním 

 



40 
 

podpory dětí 

s potřebou 

podpůrných 

opatření  

pedagogem 

6 kroužek pro 

dyslektiky 

jednotlivé 

školy 

čtení je jedna 

z klíčových 

dovedností 

pro 

vzdělávání 

podpora 

dyslektiků 

realizace 

kroužku 

rozpočty 

škol, 

šablony II, 

OPVVV 

2018-2023 počet škol, 

které zavedly 

kroužek pro 

dyslektiky 

 

7 Personální 

podpora – 

psycholog,  

jednotlivé 

školy 

psycholog je 

v současné 

významným 

prvkem pro 

zlepšení 

klimatu školy 

a integraci 

dětí se 

sociálními či 

výukovými 

potížemi 

podpora 

klimatu školy 

přítomnost 

psychologa na 

škole 

OPVVV, 

rozpočet 

obcí, 

školy 

2017-2018 počet škol, 

které mají 

k dispozici 

služby 

psychologa 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

8 Personální 

podpora – 

spec. 

pedagog 

jednotlivé ZŠ 

a MŠ 

speciální 

pedagog je 

v současné 

významným 

prvkem pro 

podporu dětí 

či výukovými 

potížemi 

podpora dětí 

se 

specifickými 

vzdělávacími 

potřebami 

působení spec. 

pedagoga na 

škole 

OPVVV, 

rozpočet 

obcí, 

školy 

2017-2018 počet škol, 

které mají 

k dispozici 

služby 

speciálního 

psychologa 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

9 Personální jednotlivé asistent je podpora přítomnost šablony I, 2017-2018 počet tříd, Počítá se 
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podpora – 

asistent 

pedagoga 

školy  ZŠ a 

MŠ 

vhodným 

podpůrným 

opatřením při 

práci 

s diferencova

nou třídou.  

práce 

pedagoga 

asistenta ve 

třídě 

OPVVV které zřídily 

úvazek 

asistenta 

pedagoga 

s pokračování do roku 

2023 

10 Personální 

podpora – 

chůva 

jednotlivé 

MŠ 

chůva je 

důležitou 

podporou pro 

školky, které 

se rozhodnou 

přijímat 

dvouleté děti 

podpora 

docházky 

dvouletých 

dětí 

péče o 

dvouleté děti 

šablony I, 

OPVVV 

2017-2018 počet 

mateřských 

škol, které 

zaměstnávají 

chůvu 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

11 Logopedický 

tábor 

organizace 

neformálníh

o vzdělávání, 

specializova

ná centra 

logopedický  

tábor je, i 

v příměstské 

formě, 

vhodným 

způsobem 

intenzivní 

práce 

s dětmi, které 

mají logopedi 

ké potíže 

náprava 

logopedickýc

h vad 

předškolních 

a školních 

dětí 

intenzivní  

práce na 

nápravě 

logopedických 

vad 

OPVVV, 

MAP II 

2018-2023 počet 

realizovaných 

běhů 

logopedického 

tábora 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

12 setkání 

metodiků 

PPP předávání 

informací ze 

zlepšení 

informovanos

Realizované 

setkání 

rozpočet 

PPP, ORP 

2017-2018 setkání bylo 

realizováno 

Počítá se 

s pokračování do roku 
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prevence strany PPP 

metodikům 

prevence 

ti 2023 

13 Dyslexiáda ZŠ Sloup Jednorázová 

podpora a 

motivace pro 

děti s dyslexií 

v podobě 

celookresní 

soutěže 

Motivovat 

děti s dyslexií 

a umožnit jim 

zažít úspěch 

realizace 

aktivity 

rozpočet 

ZŠ, 

sponzorsk

y, MAP II 

2017-2018 Aktivita se 

uskutečnila 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

 Nebylo 

naplánováno 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

15 pedagogická 

diagnostika 

MAS MK,  

jednotlivé 

MŠ, PPP 

Zkvalitňování 

pedagogické 

diagnostiky 

pod vedením 

odborníků a 

za použití 

jednotného 

nástroje je 

klíčové pro 

hladký 

přechod mezi 

Zkvalitnit 

úroveň 

pedagogické 

diagnostiky 

Kvalitnější 

proces 

pedagogické 

diagnostiky 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 realizace 

pedagogické 

diagnostiky 

pod 

odborným 

vedením 
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mateřskou a 

základní 

školou 

16 Odborné 

depistáže, 

diagnostika 

percepčního 

oslabení 

MAS MK, 

PPP, 

odborné 

středisko 

Neodhalené 

poruchy 

percepce a 

další 

problémy 

mohou 

v budoucnu 

mohly vést 

k obtížím 

učení 

Odhalit 

poruchy 

percepce a 

další obtíže, 

jež by mohly 

vést ke 

školnímu 

neúspěchu 

Realizace 

depistáže a 

diagnostiky 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet škol, na 

nichž jsou 

depitáže 

realizovány 

 

17 sdílený 

psycholog 

jednotlivé 

školy, ORP, 

MAS MK 

školy, které 

nedosáhly na 

tuto 

personální 

šablonu 

v rámci 

šablon budou  

moci  zíkat 

psychologa 

alespoň na 

kratší úvazek 

podpora 

klimatu školy 

zlepšení 

klimatu školy 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet škol 

využívajících 

sdíleného 

psychologa 

 

18 sdílený 

speciální 

pedagog 

jednotlivé 

školy, ORP, 

MAS MK 

školy, které 

nedosáhly na 

tuto 

personální 

šablonu 

podpora dětí 

ohrožených 

školním 

neúspěchem 

zkvalitnění 

práce s dětmi 

ohroženými 

školním 

neúspěchem 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet škol 

využívajících 

sdíleného 

spec. 

pedagoga 
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v rámci 

šablon budou  

moci 

zaměstnat 

speciálního 

pedagoga 

alespoň na 

kratší úvazek 

19 Metodická 

podpora pro 

vedoucí 

třídnických 

hodin 

PPP třídnické 

hodiny jsou 

významným 

prvkem pro 

zlepšení 

klimatu školy 

zlepšení 

klimatu školy 

realizace 

třídnických 

hodin 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

zapojených 

třídních 

učitelů 

 

 

3.6 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 charitativní 

akce 

jednotlivé 

ZŠ, neziskové 

organizace 

charitativní 

akce 

realizované 

školami nebo 

místními 

organizacemi 

mají 

významný 

efekt pro 

podporu 

Posílit vědomí 

společenské 

odpovědnosti 

mezi žáky 

Realizace 

charitativní 

akce 

rozpočet 

školy  

2017-2018 počet 

realizovaných 

charitativních 

akcí 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 
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vědomí 

společenské 

odpovědnosti 

2 podpora 

činnosti 

žákovských 

parlamentů 

Jednotlivé ZŠ žákovské 

parlamenty 

jsou 

efektivním 

způsobem, 

jak zajistit 

participaci 

starších žáků 

na chodu 

školy a 

probudit 

jejich 

podnikavost a 

inciativu 

Zajistit a 

zkvalitnit 

fungování 

žákovských 

parlamentů 

Realizace 

aktivity 

Rozpočty 

škol 

2017-2018 Počet škol, 

které realizují 

aktivity na 

podporu 

činnosti 

školních 

parlamentů 

Počítá se 

s pokračování do roku 

2023 

Aktivity spolupráce 

 nebyly 

naplánovány 

        

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

3 Realizace 

ucelených 

programů pro 

podporu 

Jednotlivé 

školy, KAP 

realizace 

větších, 

ucelených 

projektů 

Podpořit 

iniciativu a 

podnikavost 

dětí a žáků 

Ucelený 

program pro  

podporu 

podnikavosti a 

MAP II, 

OPVVV, 

KAP 

2018-2023 realizace 

programu 
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podnikavosti 

a iniciativy 

s touto 

tématikou má 

silný 

motivační 

efekt 

inciativy 

4 podpora 

volby 

povolání 

formou 

exkurzí žáků 

do dílen a 

firem 

Jednotlivé 

ZŠ, KAP, 

organizace 

neformálníh

o vzdělávání 

možnost 

seznámit se 

s daným 

povoláním 

přímo je 

jedním 

z nejvíce 

motivujících 

způsobů 

usnadnit 

volbu 

povolání, 

rozšířit žákům 

obzory 

Realizace 

aktivity 

MAP II, 

OPVVV, 

KAP 

2018-2023 počet 

zapojených 

škol 

 

Aktivity spolupráce 

 nebyly 

naplánovány 
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4 Rozvoj lidských zdrojů 

4.1 Rozvoj manažerských kompetencí vedení škol včetně kompetencí k plánování a rozvoji lidských zdrojů 

U tohoto cíle je silná provazba s cílem 1.2, část aktivit je společná 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1  individuální 

vzdělávání 

management

u škol 

jednotlivé 

školy 

vzdělávání je 

součást 

povinností 

manažera 

zvýšit kvalitu 

vedení školy 

realizované 

vzdělávání 

šablony, 

rozpočet 

škol, 

soukromé 

platby 

2017-2018 počet 

managerů škol 

zvyšujících 

kvalifikaci 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

2 společné 

vzdělávaní 

management

u škol 

Cirsium vzdělávání je 

součást 

povinností 

manažera, 

v případně 

společného 

vzdělávání je 

pak 

obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

zvýšit kvalitu 

vedení škol, 

zlepšit 

spolupráci  

realizované 

vzdělávání 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

managerů škol 

zvyšujících 

kvalifikaci na 

společných 

aktivitách 

v rámci ORP 
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Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 nebylo 

naplánováno 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

3 společné 

vzdělávání 

management

u škol 

jednotlivé 

školy, MAS 

MK 

vzdělávání je 

součást 

povinností 

manažera, 

v případně 

společného 

vzdělávání je 

pak 

obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

zvýšit kvalitu 

vedení škol, 

zlepšit 

spolupráci  

realizované 

vzdělávání 

rozpočty 

škol, MAP 

II, OPVVV 

(impleme

ntace) 

2018-2023 počet 

managerů škol 

zvyšujících 

kvalifikaci na 

společných 

aktivitách 

v rámci ORP 

 

4 Sdílení dobré 

praxe, stáže 

jednotlivé 

školy, MAS 

MK 

vzdělávání je 

součást 

povinností 

manažera, 

v případně 

společného 

vzdělávání je 

pak 

zvýšit kvalitu 

vedení škol, 

zlepšit 

spolupráci  

realizované 

vzdělávání 

rozpočty 

škol, , 

MAP II, 

OPVVV 

(impleme

ntace) 

2018-2023 počet 

managerů škol 

zvyšujících 

kvalifikaci na 

společných 

aktivitách 

v rámci ORP 
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obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

 

4.2 Rozvoj kompetencí pedagogů, zejména v oblasti společného vzdělávání, individuálního přístupu k dětem a žákům a práci s heterogenní třídou 

(včetně práce s dvouletými dětmi v MŠ) 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1  individuální 

vzdělávání 

pedagogů 

jednotlivé 

školy 

vzdělávání je 

nedílnou 

součástí 

práce 

pedagoga 

zvýšit 

kvalifikaci a 

odborné 

znalosti 

pedagogů 

realizované 

vzdělávání 

šablony I 

(OPVVV), 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

pedagogů 

zvyšujících 

kvalifikaci 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

2 hospitace, 

vzdělávání 

pedagogů a 

sdílení dobré 

praxe 

Cirsium vzdělávání je 

součást práce 

pedagoga, 

v případně 

hospitací a 

sdílení dobré 

praxe je pak 

obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

zvýšit 

kvalifikaci a 

odborné 

znalosti 

pedagogů, 

posílit 

kolegiální 

podporu 

napříč 

územím 

realizované 

vzdělávání 

šablony I 

(OPVVV), 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

pedagogů 

zvyšujících 

kvalifikaci 
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Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

3 třídnické ho 

diny – 

vzdělávání 

pro třídní 

učitele 

PPP třídnické 

hodiny jsou 

účinným 

způsobem 

podpory 

klimatu třídy 

zvýšit počet 

pedagogů 

pravidelně 

zařazujících 

třídnické 

hodiny a 

zvýšit kvalitu 

práce třídních 

učitelů 

proškolení 

pedagogové 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

proškolených 

pedagogů 

 

4 supervize 

práce 

školního 

poradenskéh

o pracoviště 

MAS 

Moravský 

kras 

školní 

poradenská 

pracoviště 

nejsou 

novinkou, 

vzhledem ke 

změnám 

zákonů je 

však mnoho 

škol zřídilo 

čerstvě a 

potřebují 

podporu 

zkvalitnit 

práci ŠPP, 

poskytnout 

podporu 

v začátcích 

jeho činnosti 

zkvalitnění 

práce ŠPP 

MAP II, 

implemen

tace, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

podpořených 

ŠPP 

 

5 Budování MAS Vzdělávání je zkvalitnit načerpání MAP II 2018-2023 počet  
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znalostních 

kapacit 

Moravský 

kras 

nezbytnou 

součástí 

práce učitele, 

je nezbytnou 

podmínkou 

zkvalitňování 

jeho práce 

práci 

pedagogům, 

poskytnout 

podporu 

méně 

obvyklými 

formami 

(stáže, 

náslechy) 

nových 

poznatků, 

zkvalitnění 

práce 

pedagogů, 

kolegiální 

podpora 

podpořených 

pedagogů 

6 metodika a 

význam 

depistáže – 

proškolení a 

metodické 

vedení 

PPP depistáže 

jsou účinnou 

prevencí 

školního 

selhání, cílem 

je včasné 

podchycení 

žáků 

ohrožených 

školním 

neúspěchem, 

včasné 

zahájení 

podpůrných 

opatření 

poskytnout 

pedagogům a 

speciálním 

pedagogům 

proškolení a 

metodické 

vedení pro 

realizaci 

depistáží 

proškolený 

pedagog,  

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

podpořených 

pedagogů 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

7 Jednotná 

pedagogická 

MAS 

Moravský 

Pedagogická 

diagnostika je 

proškolit 

pedagogy MŠ 

proškolení 

pedagogové 

MAP II, 

OPVVV 

2018-2023 počet 

proškolených 

souvisí s nákupem 

pomůcek pro 
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diagnostika, 

pro MŠ 

kras, PPP důležitou 

součástí 

práce 

pedagoga 

MŠ, jednotná 

platforma 

umožní 

sdílení 

zkušeností a 

jednotné 

proškolení, i 

vzájemné 

srovnání škol 

v používání 

jednotných 

nástrojů ped. 

diagnostiky 

pedagogů pedagogickou 

diagnostiku – priorita 3 

 

4.3 Rozvoj kompetencí pedagogů a vedení škol v oblasti zkvalitnění výukových postupů či nových výukových metod 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1  individuální 

vzdělávání 

pedagogů 

jednotlivé 

školy 

vzdělávání je 

nedílnou 

součástí 

práce 

pedagoga 

zvýšit 

kvalifikaci a 

odborné 

znalosti 

pedagogů 

realizované 

vzdělávání 

šablony I 

(OPVVV), 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

pedagogů 

zvyšujících 

kvalifikaci 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

2 sdílení dobré 

praxe mezi 

školami 

jednotlivé 

školy 

vzdělávání je 

součást práce 

pedagoga, 

zvýšit kvalitu 

vedení škol, 

zlepšit 

realizované 

vzdělávání 

rozpočty 

škol 

2017-2018 počet 

managerů škol 

zvyšujících 
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v případně 

společného 

vzdělávání je 

pak 

obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

spolupráci  kvalifikaci na 

společných 

aktivitách 

v rámci ORP 

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

3 budování 

znalostních 

kapacit 

MAS 

Moravský 

kras 

Vzdělávání je 

nezbytnou 

součástí 

práce učitele, 

je nezbytnou 

podmínkou 

zkvalitňování 

jeho práce 

zkvalitnit 

práci 

pedagogům, 

poskytnout 

podporu 

méně 

obvyklými 

formami 

(stáže, 

náslechy) 

načerpání 

nových 

poznatků, 

zkvalitnění 

práce 

pedagogů, 

kolegiální 

podpora 

MAP II 2018-2023 počet 

podpořených 

pedagogů 

 

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

aktivity 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

4 sdílení dobré 

praxe, stáže, 

hospitace 

MAS 

Moravský 

kras 

vzdělávání je 

součást práce 

pedagoga, 

zvýšit 

kvalifikaci a 

odborné 

realizované 

vzdělávání 

šablony I 

(OPVVV), 

rozpočty 

2018-2023 počet 

pedagogů 

zvyšujících 
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v případně 

hospitací a 

sdílení dobré 

praxe je pak 

obohaceno o 

prvek 

kolegiální 

podpory 

znalosti 

pedagogů, 

posílit 

kolegiální 

podporu 

napříč 

územím 

škol kvalifikaci 

 

5 Spolupráce 

5.1 Podpora sítí škol a společných aktivit škol včetně škol různých typů 

Úzce propojeno s prioritou 3: spolupráce škol a jejich síťování se odehrává na základě společných aktivit a zájmů zachycených zejména v této prioritě, a dále 

pak v cíli 1.2 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 není 

v souladu 

s definicí cíle 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 Cirsium neformální 

sdružení škol 

Cirsium 

kolegiální 

podpora je 

pro 

venkovské 

školy klíčová 

realizací 

společných 

aktivit 

dosáhnout 

úspor, 

setkání a 

společné 

aktivity 

sdružení 

rozpočty 

škol,  

2017-2018 počet 

společně 

realizovaných 

aktivit 
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zpestřit školní 

rok dětem, 

kolegiální 

podpora  

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 není 

v souladu 

s definicí cíle 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 dále viz cíl 

1.2, priorita 3 

a projekty 

implementac

e (všechny 

zahrnují 

spolupráci 

škol nebo 

vytvoření 

sítě) 

        

 

5.2 Propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění Cíl Výstup Financová Termín Indikátor Poznámka 
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opatření ní 

 viz priorita 3         

Aktivity spolupráce 

1 BambiFest Skauti 

Blansko 

interaktivní 

prezentace 

volnočasovýc

h aktivit 

usnadní volbu 

volnočasové 

aktivity 

rodičům 

usnadnit 

volbu 

volnočasovýc

h aktivit 

dětem a 

rodičům 

prezentace 

volnočasových 

aktivit 

rozpočet 

organizac

e, 

sponzorsk

é 

příspěvky, 

grant 

města 

Blanska 

2017-2018 realizace 

aktivity 

 

2 BambiKonfer

ence 

Skauti 

Blansko 

otevřená 

konference – 

setkání se 

známými 

inspirativními 

osobnostmi, 

kteří 

přednášejí na 

předem dané 

téma, je 

inspirativní 

zkušeností 

zejména pro 

starší žáky a 

středoškoláky 

inspirovat 

středoškoláky 

a otevřít 

diskuzi na 

celospolečens

ká témata 

inspirace, 

setkávání 

rozpočet 

organizac

e, 

sponzorsk

é 

příspěvky, 

grant 

města 

Blanska 

2017-2018 realizace 

aktivity 

 

 

Naplánováno z MAP II 
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Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 není 

v souladu 

s definicí cíle 

        

Aktivity spolupráce 

3 podpora 

práce 

školních 

družin 

DDM školní družiny 

jsou pro děti 

ze sociálně 

slabšího 

prostřední 

jediným 

způsobem, 

jak trávit 

volný čas 

zkvalitnit 

práci školních 

družin, 

motivovat 

k lepšímu 

plánování 

práce s dětmi 

a úpravě 

harmonogra

mu 

vzdělávací 

aktivity, letní 

školy pro 

pracovníky 

školních 

družin 

MAP II 2018-2023 počet škol 

zapojených do 

aktivity 

 

 dále viz cíl 

1.2, priorita 3 

a projekty 

implementac

e (všechny 

zahrnují 

spolupráci 

škol nebo 

vytvoření 

sítě) 
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5.3 Podpora spolupráce s regionálními zaměstnavateli a živnostníky 

1. Aktivity jednotlivých škol 
Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

1 Projekt KAP 

více informací 

není k 

dispozici 

KAP  podpora 

volby 

povolání a 

práce 

kariérních 

poradců 

    Více zatím není známo 

Aktivity spolupráce 

 viz priorita 3          

 

Naplánováno z MAP II 

Aktivity jednotlivých škol 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 není 

naplánováno 

        

Aktivity spolupráce 

Číslo Aktivita Realizátor Odůvodnění 

opatření 

Cíl Výstup Financová

ní 

Termín Indikátor Poznámka 

 více viz 

priorita 3 a 

projekty 

implementac

e (všechny 

zahrnují 

spolupráci 
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škol nebo 

vytvoření 

sítě) 

 

 

6 Projekty implementace 

6.1 Můj Moravský kras 

Syntetický projekt spojující formou místně zakotveného učení čtenářskou gramotnost, ekologickou výchovu, polytechnickou výchovu a historii Moravského 

krasu. Projekt klade důraz na dostupnost kvalitního neformálního vzdělávání formou ucelených specializovaných programů venkovským školám, součástí 

rozpočtu je tedy i cestovné žáků, případně cestovné pracovníků institucí neformálního vzdělávání v případě výjezdních programů. 

 

Výstupy:  

 učebnice pro 1. stupeň ZŠ 

 jednotná metodika pro zapojené školy 

 partnerství zapojených škol 

Partneři:  

 Muzeum Blanenska (historie moravského krasu, technické dějiny Moravského krasu) 

 Lipka (ekologická výchova) 

 Dům přírody (ekologická výchova) 

 Městské a regionální knihovny (čtenářská gramotnost) 

 Jednotlivé školy 

6.2 Centrum pro logopedii, pedagogickou diagnostiku, depistáže, odbornou podporu škol v otázkách společného vzdělávání 

Od září 2017 vzniká logopedické centrum v městě Blansku, které zajistí odborné vedení mateřských škol na ORP Blansko, dále na území působí Pedagogicko-

psychologická poradna Vyškov (pracoviště Blansko). Projekt zajistí vybavení odborného centra potřebnými diagnostickými a kompenzačními pomůckami 

(případně bude zřízena půjčovna těchto pomůcek),  MŠ na území ORP Blansko pak prostředky pro jednotnou pedagogickou diagnostiku. Nastaví režim 

pravidelných depistáží na mateřských školách, proběhne proškolení ve věci depistáží v mateřských školách a prvních třídách, bude nastaven režim testování 
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percepčních oslabení předškoláků. Po dobu trvání projektu posílí tým Logopedického centra o odborné pracovníky(psycholog, spec. pedagog, sociální 

pracovník apod.) dle odezvy budou souběžně hledány zdroje pro pokračování činnosti odborných pracovníků i po skončení projektu. 

 

Výstupy:  

 jednotný systém pedagogické diagnostiky na MŠ 

 systém depistáží a testování percepčních oslabení 

 vybavení logopedického centra 

 půjčovna kompenzačních pomůcek 

 personální podpora logopedického centra („létající odborník“) 

Partneři:  

 Město Blansko 

 PPP Vyškov, pracoviště Blansko 

 SPC Vyškov (Brno) 

6.3 Mateřinky v síti 

Vytvoření tematických sítí mateřských škol na téma polytechnická výchova, ekologická výchova, čtenářská pregramotnost a výchova ke zdravému životnímu 

stylu.  Součástí projektu budou výjezdy na lokality v souladu se zaměřením projektu (knihovna, centrum ekologické výchovy, dílna, provoz, tělocvična…), 

vzdělávání a nákup pomůcek.  

 

Výstupy: 

 Jednotné metodiky pro mateřské školy 

 Proškolení pedagogové 

 Spolupráce mezi mateřskými školami – společná setkání 

Partneři:  

 Mateřská škola dle výběru (vždy jedna na ORP jako nositel tématu) 

 MAS 

 Město Blansko (jako ORP) 
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 zřizovatelé škol 

6.4 Podržíme se 

Metodická podpora pro pedagogy včetně vychovatelů, poradenská pracoviště a management škol, vzdělávání, sdílení dobré praxe, hledání inspirace. 

Zakotvení funkce projektového manažera, fundraisera a koordinátora pro školy v rámci ORP. Setkávání managementu škol (příklad dobré praxe: Cirsium), 

metodická setkávání pedagogů a poradenských pracovníků a pedagogů dle odborností. Podporovány budou doprovodné aktivity pro posílení regionální 

koheze v oblasti školství: sportovní a vědomostní olympiády žáků, konference, sportovní utkání pedagogických sborů a podobně. 

 

Výstupy:  

 koordinace vzdělávacích potřeb v území a vzdělávání 

 společné setkávání ředitelů, pedagogů, poradenských pracovníků, žáků 

 metodická podpora (soulad s KAP) pedagogů 

Partneři: 

 MAS 

 základní školy v území 

 PPP 

 SSŠ 

 město Blansko (jako ORP) 

 DDM 

6.5 Strom jako symbol života 

Návaznost na projekt Milion stromů – propojení koordinátorů EVVO nad tématem ovocného stromu a jeho přínosem pro krajinu, lokální ekosystém i 

člověka, série doprovodných aktivit rozložených do celého roku s důrazem na terénní výuku a výjezdy do center ekologické výchovy případně firem 

zaměřených na ovocnářství a zpracování ovoce a bioodpadu (moštárna, ovocnářství, kompostárna, apod.) 

 

Výstupy:  

 jednotná metodika projektu (uplatnitelná v dalších letech) 

 společné setkávání škol a koordinátorů EVVO 



62 
 

Partneři: 

 Zapojené školy 

 Lipka 

 MAS 

6.6 Škola je komunita 

Projekt zacílený na zlepšení vnitřního klimatu zapojených škol a posílení spolupráce s rodinou, místními organizacemi a obcí. Individuální práce 

s jednotlivými školami, které si stanoví cíle pro zlepšení vnitřního klimatu a vnějších vztahů. Každá zapojená škola projde v začátku projektu evaluací tak, aby 

byl zřejmý pokrok ve sledovaných parametrech, a pod vedením odborného týmu (facilitátor, mentor) usiluje o změnu. Nezbytné je zapojení zřizovatele a 

rodičů, kteří se podílí na stanování cílů. Zaměření na společné vzdělávání, práci s problematickými rodinami a rozvoj poradenských pracovišť, i posílení 

vnitřních vztahů, přenosu informací mezi prvním a druhým stupněm, práce s problematickými třídami za pomoci odborníků.  

 

Výstupy: 

 zlepšení klimatu v zapojených školách 

 zkvalitnění práce poradenských pracovišť v zapojených školách 

 posílení sepětí s komunitou v zapojených školách 

Partneři: 

 Zapojené školy 

 Nositel projektu  

6.7 Škola pro praxi 

Projekt zaměřený na volbu povolání a kariérové poradenství – propojení s praxí, návštěvy na středních školách a ve firmách, vzdělávání pro kariérové 

poradce (KAP?), testování žáků (pro zájemce), podpora besed s nositeli profesí ve škole, podpora kroužku manuálních dovedností ve školách (truhlářský, 

řezbářský, elektrotechnický a pod…), součástí projektu je i půlroční až roční kurz pro žáky devátých tříd zaměřených na prezentaci a vystupování ve spojení 

s videotréningem. 

 

Výstupy:  

 Zlepšení práce kariérových poradců 
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 Zlepšení orientace na trhu práce pro žáky 

 Poznání vlastních schopností a předností 

Partneři:  

 Jednotlivé školy 

 KAP 

 Nositel projektu (ORP?) 

6.8 Umíme cizí jazyky 

Projekt zaměřený na všestrannou podporu kompetencí žáků hovořit cizím jazykem. Cílem projektu je zajistit sdílenou výuku jazyků rodilým mluvčí (postačí 

jako tandemová s neaprobovaným pedagogem), a zpřístupnit žáků a rodinám dětí osvědčené programy pro výuku cizích jazyků.  Součástí programu budou 

hospitace pedagogů na školách, které dlouhodobě dosahují v jazykové gramotnosti dobrých výsledků, nákup licencí softwaru a dalších kroky, jak žákům 

zpřístupnit kontakt s rodilým mluvčím (například on-line lektor), případně propagace užívání aplikací na mobilních telefonech zaměřených na výuku. Dle 

možností bude realizována i mezinárodní výměna.  

 

Výstupy:  

 Objektivizace výsledků žáků formou testování 

 Zlepšení kompetencí žáků mluvit cizím jazykem 

 Zlepšení povědomí pedagogů ohledně nových metod výuky cizích jazyků a práce s diferencovanou třídou 

 Zvýšení motivace žáků, posílení práce s rodinou 

Partneři:  

 Jednotlivé školy 

 Nositel projektu (ORP, MAS, SSS a jiné) 
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6.9 Učíme se s knihovnou 

Podpora spolupráce knihoven a škol, podpora kvality práce knihoven tak, aby byly schopny pracovat s talentovanými žáky (vést je k vlastní tvorbě), například 

formou kroužků tvůrčího psaní, čtenářských klubů, soutěží, vzdělávacích aktivit (storytelling), podpora tvorby tematických programů na celý školní rok (silný 

motivační prvek pro žáky) a zapojení volnočasového vzdělávání (školních družin), besedy a setkávání s autory a ilustrátory nad zvolenou knížkou. Nákup sad 

knih pro společnou práci tříd, zřízení virtuální knihovny pro školy (půjčování sad knih tak, aby s knihou mohla pracovat celá třída), posílení  peer-to-peer 

podpory  čtenářství (web, soutěž), z projektu může být hrazeno i cestovné pro návštěvu profesionálních knihoven vzdálenějšími školami zapojenými do 

projektu, případně výjezdu knihovnice.  

 

Výstupy:  

 Podpora nadaných žáků 

 Zlepšení kooperace škola a knihoven 

 Přenos spolupráce škol a knihoven do volnočasových aktivit 

 Dlouhodobá a systematická motivace k čtenářství 

Partneři:  

 Jednotlivé školy 

 knihovny 

 Nositel projektu (ORP, MAS, některá z profesionálních knihoven, pověřená knihovna a jiné) 


