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TISKOVÁ ZPRÁVA – 18. 1. 2022 
 
MAS Moravská cesta: Zábavné vzdělávání s místními akčními plány pokračuje 
 
Ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách přispěje v pořadí už třetí projekt s 
názvem Místní akční plán vzdělávání (MAP) pro ORP Litovel. Jeho realizátorem je MAS Moravská cesta. 
Projekt odstartoval hned na začátku ledna a potrvá do konce listopadu 2023.   
 
Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Litovel s římskou číslicí III navázal bezprostředně na 
MAP II. Koncepci aktivit, jež cílí zejména na prohloubení vazeb mezi pedagogy, nastínila schůzka 
pracovních skupin, která se konala na konci loňského října. Co z ní vyplynulo?  
 
„Školy mají zájem především o sdílení zkušeností, exkurze, odborné krabice do škol apod. MAS jim v tom 
ráda vyjde vstříc,“ uvedla manažerka Veronika Ondřejová, která má projekt na starosti. „Chystáme online 
semináře, tematické kabinety, prostřednictvím kterých si budou moci pedagogové předávat své poznatky. 
Hodláme rovněž zmapovat potřeby jednotlivých škol, aby se v návazném projektu MAP IV daly realizovat 
takové aktivity, které pro ně budou zajímavé a přínosné,“ upřesnila manažerka. 
 
Žádost o podporu projektu MAP III podala MAS Moravská cesta jako první v Olomouckém kraji a byla 
úspěšná. Celková výše dotace na období 23 měsíců činí 2.800.326,48 Kč.  
 
Na území MAS Moravská cesta je celkem 22 obcí, které se rozkládají od Bouzova po Horku nad Moravou. V 
nich se nachází 30 mateřských a základních škol, jež navštěvuje zhruba 3800 dětí. Projekty v Místním 
akčním plánu (MAP) vzdělávání pro ORP Litovel realizuje MAS od září 2018, financuje je Evropská unie přes 
operační program OP VVV MŠMT ČR. Projekt MAP III navázal na MAP II, který skončil k poslednímu dni 
roku 2021. „I když pandemie zbrzdila či omezila řadu plánovaných aktivit, projektu se vcelku dařilo. Díky 
MAP II dnes děti pracují se zábavnou prvoukou, k propagaci knížky vydala MAS i tematické omalovánky, 
školám rovněž zakoupila učebnice hanáčtiny. Pokračuje se v oblíbených aktivitách ve spolupráci s 
olomouckým Sdružením D, nadále je tu k dispozici i rodilý mluvčí angličtinář Navot Laufer a k podpoře 
čtenářské a matematické gramotnosti dětí přispívají tzv. putovní matematické a čtenářské krabice,“ 
vyjmenovala Veronika Ondřejová. 
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