
Co je MAP?
Místní akční plán lze chápat dvojím 
způsobem:

1. Dokument, který je výstupem 
2. Proces strategického plánování 

za využití metod komunitního 
projednávání a odborného 
posuzování v oblasti výchovy 
a vzdělávání dětí a žáků na území 
Valašskoklobucka

Projekt MAP I  probíhal od  září 2016 
do  srpna 2018. Navazující projekt 
MAP II začal v lednu 2019 a bude trvat 
do prosince 2022.
Místní akční plány pro mateřské a  zá-
kladní školy jsou zpracovávány na úze-
mí celé České republiky. MAPy se 
zpracovávají na  území správních ob-
vodů jednotlivých obcí s  rozšířenou 
působností (ORP), podstatnou roli zde 
ale hraje také spádovost, dojezd žáků 
do škol apod.
Zpracovatelem projektu je Místní akční 
skupina (MAS) Ploština. MASky pracují 
formou komunitně vedeného místního 
rozvoje ve  prospěch rozvoje venkova. 
Vytváří tzv. místní partnerství, které 
tvoří zástupci veřejného, soukromého 
a neziskového sektoru.
Jednoduše řečeno: MAP je projekt, 
který je realizován z  Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a  vzdělávání. 
Zpracovatel projektu je Místní akční 
skupina Ploština, která podala za území 
ORP Valašské Klobouky žádost o dota-
ci a  nyní projekt MAP realizuje. MAP 
ORP Valašské Klobouky je realizován 
na území 15 obcí a měst Brumov-Bylni-
ce a Valašské Klobouky.

Proč MAP?
MAP cílí na  prohlubování již existují-
cích partnerství. Je zaměřen na podpo-
ru pedagogických pracovníků, výměnu 
zkušeností, spolupráci mezi řediteli škol 

napříč stupni, zřizovateli a dalšími orga-
nizacemi ovlivňující vzdělávání na úze-
mí.

Kdo byl a kdo je do MAP zapo-
jen?
Do obou projektů jsou zapojeny mateř-
ské a základní školy z území a jejich zři-
zovatelé. Dále spolupracujeme s MAPy 
Zlínského kraje, Krajským akčním 
plánem, který se zaměřuje na  střední 
a  vysoké školy ve  Zlínském kraji, dále 
Národním institutem dalšího vzdělává-
ní (NIDV) a  vzdělávacími institucemi 
působícími na našem území.

Dílčí oblasti MAPu
Analytická část
Demografické údaje, zpracované stra-
tegické dokumenty, vývoj počtu dětí 
ve školách a školkách – relevantní statis-
tické údaje z území.

Strategický rámec
Některé typy investic musí školy za-
hrnout do  tzv. Strategického rámce 
MAPu, aby si následně mohly čerpat 
dotace z  Integrovaného regionálního 
operačního programu. Pro zařazení zá-
měru do této tabulky investic je potřeba 
souhlasu zřizovatele školy. Strategický 
rámec schvaluje Řídící výbor nejdříve 
po  půl roce od  předchozí aktualizace. 
Jestliže tedy chcete ve  své škole něco 
budovat, musí být tento záměr ve Strate-

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 
O R P  V a l a š s k é  K l o b o u k y  I I

Struktura lidí kolem MAPu
Projektový tým Skupina pracovníků, která má na starosti celkové řízení projektu.

Řídící výbor Je složen reprezentativně vzhledem k území a zastoupení jednotlivých 
klíčových aktérů (školy, zřizovatelé, zájmové vzdělávání, KAP, zástupce 
Zlínského kraje, rodiče…).
ŘV projednává a schvaluje důležité dokumenty. Je vlastně obdobou 
správní rady nějaké organizace, jenže zde je to vztaženo k projektu.

Pracovní skupiny Jedná se o „uskupení“ většinou pedagogických pracovníků, kteří se 
zajímají o určité téma. Pracovní skupiny jsou otevřené. Kromě stálých 
členů PS se může jednání účastnit ten, kdo má o dané téma zájem. 
Na PS se konzultují některé výstupy projektu, dochází k přenosu infor-
mací do území, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pracovní skupiny
PS financování Plánování nákladů, identifikace zdrojů pro realizaci napláno-

vaných aktivit škol.
PS pro rovné příležitosti Řeší zejména přechody ve vzdělávání. Obsahem práce je vzá-

jemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací. 
PS matematická gramotnost Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu 
každého žáka.

PS čtenářská gramotnost Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, 
pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji potenciálu 
každého žáka.
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gickém rámci (stačí název záměru, ori-
entační termín realizace, předpokládaná 
částka – stačí i rozmezí).

Akční plánování
Strategický rámec zahrnuje tzv. „tvrdé“ 
investiční akce. Na  Strategický rámec 
navazuje akční plánování neinvestič-
ních „měkkých, nestavebních“ aktivit. 
Sesbírali jsme ze škol náměty na  to, co 
by chtěly uskutečnit, jaké akce plánují.
Oba dokumenty budou v  následujících 
měsících řešeny pracovní skupinou fi-
nancování a určí se prioritizace jednot-
livých záměrů. Dokumenty bude řešit 
i pracovní skupina pro rovné příležitosti.

Budování znalostních kapacit
Cílem aktivity je přenos dobré praxe, 
sdílení zkušeností, navazování spolu-
práce do  budoucna. Do  budování zna-
lostních kapacit jistě patří pořádání 
seminářů, workshopů, apod. Smyslem 
aktivity není suplovat další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, spíše si vy-
zkoušet něco nového, jiného.
Příklady realizace:
 ӹ Příklady z praxe – návštěva škol
 ӹ Jednání se školami, zřizovateli, 

odborem školství, NIDV, ostatními 
MAP, Zlínským krajem 

 ӹ Aktuální změny školské legislativy
 ӹ Kurz první pomoci, bezpečnost
 ӹ Rozvoj grafomotoriky
 ӹ Diagnostika dítěte předškolního 

věku
 ӹ Výtvarné kouzlení, tělovýchovný 

seminář, tvořivost, aj.
 ӹ Knihy pro rozvoj pedagogů

Zapojené školy
Na  území ORP Valašské Klobouky je 
celkem 17 ředitelství mateřských a  zá-
kladních škol. Všechny školy by měly 
být zapojeny do  projektu MAP. V  od-
borném týmu MAPu jsou z každé školy 
zapojeni zástupci školy a také v pracov-
ních skupinách jsou ředitelé a  pedago-
gové ze zapojených škol.
Proč se zapojit? Díky tomu, že jste za-
pojení u MAPu, můžete předkládat pro-
jektové záměry „tvrdé stavební akce“ 
do strategického rámce. To je podmín-
kou pro čerpaní dotací z EU (jak v sou-
časné době, tak i  do  budoucna). Dále 
jsou Vaše podněty, příklady dobré pra-
xe, problémy, návrhy předávány a inter-
pretovány na různých jednáních, nebo si 
je předáváte mezi sebou, zřizovatelům, 
kraji, apod.

Všechny MAPy musí dodržovat určitou 
„kuchařku“, kterou upeklo ministerstvo 
školství, avšak v  určitých oblastech je 
na nás, co z té kuchařky uvaříme, aby se 
to hodilo na naše podmínky. Je jasné, že 
to platí jen v některých případech a ne-
můžeme si zase dělat, co chceme.

Co nabízíme v MAP II?
V  MAPu II máme kromě aktualizace 
dokumentů, sestavování ročních akč-
ních plánů, pořádání seminářů pro ro-
diče na téma inkluzivní vzdělávání, vět-
ších nároků na propagaci projektu, také 
mnoho aktivit implementace.
Implementace má 4 oblasti, na které se 
zaměřuje. Tyto oblasti jsou určeny vý-
zvou projektu. 
 ӹ Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost, inkluze, kvalita
• Semináře, workshopy, výměna 

zkušeností
• Metodická podpora – knížky, 

konzultace…
 ӹ Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním 
vzdělávání
• Semináře, workshopy, výměna 

zkušeností v oblasti čtenářské 
a matematické gramotnosti

• Můžete využít buď semináře, 
které Vám nabídneme přes MAP

• Můžete si zavolat odborníka 
přímo do školy

• Spolupráce škol a místních 
knihoven

 ӹ Polytechnické vzdělávání
• Exkurze žáků do místních firem, 

výměny zkušeností, příklady 
dobré praxe

• Navazujeme spolupráci se 
subjekty, mapujeme aktuální 
situaci

• Podpora pedagogů ve využívání 
výukových metod, pomůcek, 
vybavení

• Nabídku pomůcek a vybavení 
Vám budeme upřesňovat

• Podpora EVVO – exkurze, 
workshopy 

 ӹ Kariérové poradenství
• Spolupráce mezi školami x 

podnikatelskými subjekty
• Aktivity podporující žáky ZŠ při 

výběru povolání
• Metodická podpora

Škola Zřizovatel
Základní škola Brumov-Bylnice Město Brumov-Bylnice
Mateřská škola Brumov-Bylnice Město Brumov-Bylnice
Základní škola a Mateřská škola Drnovice Obec Drnovice

Mateřská škola Jestřabí Obec Jestřabí
Mateřská škola Loučka Obec Loučka
Mateřská škola Návojná Obec Návojná
Základní škola a Mateřská škola Nedašov Obec Nedašov
Mateřská škola Nedašova Lhota Obec Nedašova Lhota
Mateřská škola Poteč Obec Poteč
Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Obec Štítná nad Vláří-Popov
Mateřská škola Štítná nad Vláří Obec Štítná nad Vláří-Popov
Základní škola a Mateřská škola Újezd Obec Újezd
Základní škola Valašské Klobouky Město Valašské Klobouky
Mateřská škola Valašské Klobouky Město Valašské Klobouky
Základní škola Vlachovice Obec Vlachovice
Mateřská škola Vlachovice Obec Vlachovice
Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole Obec Vysoké Pole
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