
 

 

Novinky v „MAPech“ 

Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP Litovel. Pro 

ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen 

na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, který zahrnuje oblasti včasné 

péče, předškolního a základního vzdělávání, ale také vzdělávání zájmového a neformálního. Jedná se 

o projekt celorepublikový, což znamená, že jej mohou realizovat všechna ORP v České republice.  

Současně jsme také zapojeni do projektu MAP ORP Olomouc, kde jsme členy řídícího výboru, 

pracovních skupin a realizačního týmu. Nezapomínáme tedy ani na školy z území MAS Moravská 

cesta, které územně spadají do ORP Olomouc.  

Realizace projektu MAP pro ORP Litovel začala  1. 2. 2016. Od této doby realizační tým, zapojené 

základní a mateřské školy, řídící výbor projektu, pracovní skupiny projektu a zástupci neformálního a 

zájmového vzdělávání v území odvedli velký kus práce. Nejdůležitějším dosavadním výstupem 

projektu je Strategický rámec MAP (ke stažení zde: http://www.moravska-

cesta.cz/dbimg/strategicky-ramec-map-orp-litovel_schvaleny-13-6.pdf ), do kterého jsme sesbírali 

projektové záměry škol a jejich zřizovatelů – školy tedy mohou žádat o dotace hned v prvních výzvách 

IROP! Všechny důležité momenty jsou zaznamenány v následujícím přehledu, který mimo jiné 

zahrnuje i plánované akce.  

V nejbližší době plánujeme: 

- Vzdělávací kurz SDRUŽENÍ D pro pedagogy v rámci aktivity Budování znalostních kapacit, 

který je zaměřen na inkluzi (název programu: PŘÍBĚHY PANA TYDÝTA) 

o Tento kurz se bude konat v pátek 30. 9. 2016 v Dramacentru Sdružení D v Olomouci 

od 8:30 do 12:30. Úvodní kurz projektu zaměřeného na podporu inkluze je určen 

pedagogům zapojených škol. Po připomenutí základních principů inkluze a odlišností 

od integrace se účastníci seznámí s jednotlivými kroky programu: s obsahem lekcí, 

které v jejich třídách povedou lektoři Sdružení D, s připravenou metodikou a v ní 

obsaženými cvičeními a pracovními listy určenými k jejich následné práci se třídou.  

Současně se naučí základní principy s hračkami, které se stanou prostředníkem 

klíčových aktivit programu. Na kurz pak navazuje přímá práce se třídou – 2 hod. 

program s dětmi během dopoledne dle individuální domluvy.  

 

 

http://www.moravska-cesta.cz/dbimg/strategicky-ramec-map-orp-litovel_schvaleny-13-6.pdf
http://www.moravska-cesta.cz/dbimg/strategicky-ramec-map-orp-litovel_schvaleny-13-6.pdf


 

 

- Exkurzi v rámci projektu (Zlínský kraj) pro zástupce škol a jejich zřizovatele 

- Exkurze se bude konat v termínu 6. -7.10 2016 ve Zlínském kraji. Jedná se o seznamovací 

dny, v rámci kterých bude řešena problematika školství v ORP a bude se diskutovat o 

možnostech jeho rozvoje. Součástí exkurze bude návštěva zajímavých škol ve Zlínském kraji - 

Prohlídka ZŠ Kašava + nové hřiště v přírodním stylu nebo prohlídka ZŠ Neubuz + komunitní 

škola Neubuz.  

- Další jednání pracovních skupin projektu, které se budou věnovat dalšímu rozvoji projektu 

MAP (např. společné projekty) 

- Dále se budeme také snažit rozvíjet další spolupráci s institucemi neformálního a 

zájmového vzdělávání na našem území.  

o V posledních dnech jsme se podíleli na několika akcích, které byly s těmito 

institucemi spojeny. Účastnili jsme se Dne otevřených dveří v Domově dětí a 

mládeže v Litovli, pořádali jsme Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky 

řemesel, kde program pro děti zajišťovalo Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. 

a Lesní dětský klub Bažinka a v rámci hudebního programu pak vystoupil Miniband 

Základní umělecké školy Litovel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PS1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita PS2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

PS3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
PS4: Rozvoj kompetencí dětí a žáků ve školských i mimoškolských 

zařízeních 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří v Domově dětí a mládeže v Litovli dne 16. 9. 2016 

Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel dne 

18.9.2016 - Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. 

Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky 

řemesel dne 18.9.2016 - Lesní dětský klub Bažinka 

Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel 

dne 18. 9. 2016 - Miniband Základní umělecké školy Litovel 



 

 

Důležité momenty v rámci realizace projektu 

Měsíc Název Místo konání Účast Datum 

Leden 2016 Žádost o podporu splnila formální náležitosti 

Únor 2016 

Zahájení realizace projektu 

Setkání ředitelů škol MěÚ Litovel 24 11. 2. 2016 

Setkání koordinační skupiny 

projektu 
ZŠ Náklo 6 25. 2. 2016 

Realizační tým sbíral náměty na témata společného vzdělávání 

Realizační tým začal provádět vlastní dotazníkové šetření týkající se 

investičních potřeb škol 

Žádost o podporu splnila věcné hodnocení 

Březen 2016 

Hodnotící komise doporučila žádost o podporu k financování 

Kontaktování nominovaných členů Řídícího výboru 

Plánování společné exkurze v rámci projektu 

Realizační tým začíná zpracovávat analytickou část MAP 

Duben 2016 

Ustanovující setkání Řídícího 

výboru 

Café 

restaurant 

Záložna, 

Litovel 

13 6. 4. 2016 

Sestavení pracovních skupin 

Setkání ředitelů škol 
ZŠ Litovel 

Jungmannova 
26 18. 4. 2016 

Zasedání pracovní skupiny 

„Čtenářská a matematická 

gramotnost“ 

Obecní úřad 

Červenka 
8 21. 4. 2016 

Květen 2016 

  

Zasedání pracovní skupiny 

„Inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem” 

Obecní úřad 

Červenka  
8  4. 5. 2016 

Zasedání pracovní skupiny 

„Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita” 

Obecní úřad 

Červenka  
7 9. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny 

„Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita” 

ZŠ a MŠ 

Horka nad 

Moravou – 

třída 

Montessori 

7 16. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny 

„Čtenářská a matematická 

gramotnost“ 

Obecní úřad 

Červenka  
7 17. 5. 2016 

Druhé zasedání pracovní skupiny 

„Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita” 

ZŠ, DD a 

Školní jídelna 

Litovel 

11 19. 5. 2016 

Zasedání pracovní skupiny „Rozvoj 

kompetencí dětí a žáků ve 

školských i mimoškolských 

zařízeních“ 

Obecní úřad 

Červenka  
9 25. 5. 2016 

Z výstupů pracovních skupiny byly vytvořeny potřebné SWOT3 analýzy 

 



 

 

Květen 2016 

Odeslání podkladů k vydání právního aktu projektu 

Setkání zástupců škol a zřizovatelů  
Obecní úřad 

Červenka  
37 30. 5. 2016 

Červen 2016 

Setkání členů Řídícího výboru a 

schválení „Strategického rámce 

MAP“ 

Café 

restaurant 

Záložna, 

Litovel 

14 13. 6. 2016 

Červenec 

2016  

–  

srpen  

2016 

Odeslání Strategického rámce MAP na sekretariát RSK 4. 7. 2016 

Podpis právního aktu projektu MAP 15. 7. 2016 

Realizační tým pracuje na tvorbě strategického dokument MAP, připravuje 

exkurzi v rámci projektu a společné vzdělávací aktivity  

Doručení první zálohové platby projektu  10. 8. 2016 

Září 2016 

Den otevřených dveří Domova dětí a mládeže v Litovli 16.9.2016 

Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel 

(akce MAS) – zapojení neformálního a zájmové vzdělávání 

v území 

18. 9. 2016 

Společné vzdělávání v rámci Aktivity Budování znalostních 

kapacit: kurz pro pedagogy programu PŘÍBĚHY PANA 

TYDÝTA 

30. 9. 2016 

Říjen 2016 

Exkurze v rámci projektu pro zástupce škol a jejich 

zřizovatele – Zlínský kraj 
6. -7. 10. 2016 

Příprava podkladů pro další jednání pracovních skupin projektu 

Příprava podkladů pro zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu 

 

 

Za MAS Moravská cesta, z.s. 

Bc. Barbora KOUTNÁ 

Projektová manažerka projektu MAP 


