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1 Úvod 

Místní akční plán (MAP) je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jedoucích napříč všemi 

specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. 

Cílem akce KLIMA je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a zároveň snižovat 

nerovnosti a podpora profesních společenství. 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje 

oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 

a ostatních aktérů ve vzdělávání, a to zejména společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Tato spolupráce povede k:  

• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; 

• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;  

• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;  

• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;  

• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 

dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.  

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě 

místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. 

Je zpracován ve spolupráci s partnery v území. 

Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky na území, tzv. Strategický rámec 

MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů 

v dohodnutých prioritách. 

MAP se skládá z: 

• Analytická část 

• Strategický rámec 

• Akční plán 
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2 Základní údaje 

NOSITEL MAP 

Žadatelem a nositelem projektu MAP ORP Valašské Klobouky je Místní akční skupina Ploština, z.s. 

Místní akční skupina Ploština je zapsaný spolek a oficiálně vznikl v roce 2005. Celkem jej tvoří 50 členů, 

z toho 18 z veřejného sektoru, 32 ze soukromého sektoru (18 neziskový sektor, 14 podnikatelé  

a živnostníci). 

Tabulka 1 Základní údaje MAS Ploština 

MAS Ploština 
Sídlo Vysoké Pole 118, 763 25  Újezd 

IČ 27000354 

Právní forma Zapsaný spolek 

Statutární zástupce Josef Zicha 

NUTS 2 Střední Morava 

Kraj Zlínský 

Oficiální webové stránky www.mas.plostina.cz 

Počet obyvatel k 1.1.2014 22 165 

Rozloha území 237,044 km2 
Zdroj: MAS Ploština 

CÍL MAP 

Místní akční plán (MAP) je zaměřen zlepšení kvality a inkluze vzdělávání v mateřských a základních 

školách na našem území. Díky projektu dojde ke společné diskuzi, plánování, sdílení aktivit a spolupráci 

mezi řediteli základních a mateřských škol, školskými zařízeními, zřizovateli, NNO a dalšími aktéry z 

oboru vzdělávání. Snahou je, aby se rozvíjela motivující kultura zaměřená na maximální úspěch pro 

každého žáka a každého učitele a na trvalý rozvoj na území ORP Valašské Klobouky. 

Tabulka 2 Základní údaje o MAP 

Název projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622 

Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje 

Období realizace 1.9.2016 – 31.8.2018 

Realizátor Místní akční skupina Ploština, z.s. 

Zapojené základní a mateřské 
školy 

MŠ Brumov–Bylnice, ZŠ Brumov–Bylnice, MŠ Jestřabí, MŠ 
Návojná, ZŠ a MŠ Nedašov, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Štítná nad 
Vláří, ZŠ Gabry a Málinky, Štítná n/Vl, ZŠ a MŠ Drnovice, MŠ 
Loučka, MŠ Poteč, ZŠ a MŠ Újezd, MŠ Valašské Klobouky, ZŠ 
Valašské Klobouky, ZŠ Vlachovice, MŠ Vlachovice, ZŠ a MŠ Vysoké 
Pole 

Zdroj: vlastní 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ MAP 

MAP ORP Valašské Klobouky se realizuje na území 17 obcí a měst. Tři obce, které jsou také součástí 

ORP Valašské Klobouky jsou spádové v ORP Vsetín (Valašské Příkazy, Študlov) a ORP Luhačovice 

(Rokytnice). 
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MAP ORP Valašské Klobouky tedy pokrývá území: Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Drnovice, 

Haluzice, Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, 

Tichov, Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole. Na tomto území žije necelých 22 tisíc obyvatel 

a rozkládá se na 327 km2. 

Dotčené území se nachází na jihovýchodu České republiky, ve Zlínském kraji. Jedná se o příhraniční 

oblast sousedící se Slovenskou republikou, Trenčínským krajem. Územím prochází CHKO Bílé Karpaty 

a Vizovická vrchovina. 

 

 

Obrázek 1 Území MAS Ploština, z.s. 

Zdroj: MAS Ploština 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 

Realizační tým 

Realizační tým je odpovědný za realizaci projektu a jeho výstupy a vede jej projektový manažer. 

Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru. Mezi hlavní úkoly realizační týmu patří: 

• Zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat ŘV pro jeho návrhy a diskuzi 

s partnery v území 

• Monitorovat průběh realizace MAP 

• Spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP 

• Zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP 

• Ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách 

odbornou znalost k odborným tématům MAP 

• Účastnit se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení 

v oblasti řízení kvality vzdělávání 

• Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP 

Realizační tým projektu je složen z administrativní a odborné části pracovníků. 

 

 



 

8 
 

Tabulka 3 Realizační tým 

Zdroj: vlastní 

Řídící výbor 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, a je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP. 

Řídící výbor je platforma zřízená po dobu realizace projektu: 

• kde se odehrává spolupráce všech aktérů vzdělávání v daném území 

• jenž je hlavním představitelem MAP – projednává poklady k přípravě, realizaci  

a evaluaci MAP 

• jenž se podílí na zprostředkování přenos informací v území 

• která projednává a schvaluje jednací řád, statut, strategický rámec MAP v území  

do roku 2023 

Řídící výbor si na svém prvním zasedání volí předsedu, projednává a schvaluje Statut  

a Jednací řád. Schvalovací proces je určen Jednacím řádem řídícího výboru pro MAP ORP 

Valašské Klobouky. 

Svolává se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Projektová manažerka vypracovává 

z každého setkání řídícího výboru zápis.  

Partnerství v rámci MAP je tvoří následující subjekty:  

• zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení 

• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské, základní, speciální, základní umělecké 

školy, školská zařízení a neziskové vzdělávací organizace) 

• uživatelé (děti, žáci a rodiče) 

V rámci realizace MAP probíhá spolupráce napříč všemi zapojenými subjekty, ty zároveň sdílejí 

odpovědnost za konečný obsah výstupů. Jejich aktivity v rámci realizace MAP přispívají  

k naplnění cílů. Jednání probíhají formou individuálního setkávání.  

Tabulka 4 Složení Řídícího výboru 

Jméno a příjemní Organizace 

Ing. Hana Častulíková MAS Ploština, z.s. 

Bc. Eva Obadalová MAS Ploština, z.s. 

Ing. Radovan Výsmek Zlínský kraj 

Mgr. Eliška Olšáková Město Valašské Klobouky 

Mgr. Jana Machučová Obec Štítná nad Vláří-Popov 

Administrativní pracovníci: Odborní pracovníci: 

Ing. Petr Machů – hlavní manažer projektu Bc. Eva Obadalová – metodik a analytik projektu 

Ing. Hana Častulíková – manažerka projektu Ing. Hana Častulíková – manažer klíčových aktivit 

Lenka Častulíková – finanční manažerka 
projektu 

Mgr. Milan Mužík – odborný řešitel 
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Vladimír Kráčalík Obec Újezd 

Mgr. Milan Mužík ZŠ Nedašov 

Mgr. Roman Rydval ZŠ Brumov-Bylnice 

Markéta Vaňková MŠ Nedašova Lhota 

Bc. Radka Brtišová EnviCentrum Pro Krajinu 

Ing. Radovan Výsmek KAP 

Petra Novosadová Zástupce rodičů (ZŠ Vlachovice) 

Ing. Petr Machů MAS Ploština, z.s. 

Zdroj: vlastní 

2.1 Manažerský souhrn 

Vymezení problémových oblastí vychází z analýzy území, vyhodnocení dotazníkového šetření a 

z osobních setkání s vedoucími pracovníky škol, pedagogickými pracovníky a zřizovateli základních a 

mateřských škol. Po vyhodnocení všech námětů a připomínek byla vytvořena SWOT analýza, která byla 

následně opět konzultována v území.  

Byly nastaveny čtyři prioritní oblasti, které byly dále rozparovány do dílčích cílů a aktivit, které přispějí 

k jejich dosažení. 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně rekonstrukce 

a vybavení 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a neformálním 

vzdělávání 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 
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3 Analytická část 

3.1 Obyvatelstvo 

K 1. 1. 2017 žilo na sledovaném území 21 951 obyvatel. Oproti letem minulým má počet obyvatel 

klesající tendenci. 

Ve sledovaném období 2012−2016 dochází k pozvolnému poklesu počtu obyvatel. Na základě 

informací ČSÚ na sledovaném území, které má rozlohou 237 km2, na konci roku 2016 žilo 21 951 

obyvatel. V porovnání s rokem 2012 dochází k poklesu o 321 osob, tj. o 1,4 %. Klesající trend není nijak 

překvapivý, jelikož je patrný i v rámci celého Zlínského kraje, ovšem zde je pokles obyvatel mírnější než 

v jednotlivých obcích sledovaného území.  

Tabulka 5 Počet obyvatel, přírůstek, úbytek 

Obec 
Počet obyvatel Celkový populační přírůstek v % 

2012 2013 2014 2015 2016 13/12 14/13 15/14 16/15 

Brumov-Bylnice 5781 5733 5675 5629 5613 -0,83 -1,01 -0,81 -0,28 

Drnovice 430 428 422 422 406 -0,47 -1,40 0,00 -3,79 

Haluzice 86 88 85 84 84 2,33 -3,41 -1,18 0,00 

Jestřabí 300 309 302 299 298 3,00 -2,27 -0,99 -0,33 

Křekov 176 178 182 185 183 1,14 2,25 1,65 -1,08 

Loučka 466 473 509 507 508 1,50 7,61 -0,39 0,20 

Návojná 725 720 728 740 739 -0,69 1,11 1,65 -0,14 

Nedašov 1391 1384 1375 1374 1381 -0,50 -0,65 -0,07 0,51 

Nedašova Lhota 721 721 716 712 697 0,00 -0,69 -0,56 -2,11 

Poteč 782 791 798 781 785 1,15 0,88 -2,13 0,51 

Štítná nad Vláří – 
Popov 

2284 2257 2234 2219 2184 -1,18 -1,02 -0,67 -1,58 

Tichov 337 335 331 327 328 -0,59 -1,19 -1,21 0,31 

Újezd 1201 1200 1208 1213 1197 -0,08 0,67 0,41 -1,32 

Valašské Klobouky 5042 5041 5039 5019 4995 -0,02 -0,04 -0,40 -0,48 

Vlachova Lhota 239 242 243 228 231 1,26 0,41 -6,17 1,32 

Vlachovice 1487 1482 1478 1484 1485 -0,34 -0,27 0,41 0,07 

Vysoké Pole 824 830 840 834 837 0,73 1,20 -0,71 0,36 

Celkem 22272 22212 22165 22057 21951 -0,27 -0,21 -0,49 -0,48 

Zlínský kraj 588299 586299 585261 584676 
58585

5 
-0,34 -0,18 -0,10 0,20 

Zdroj: ČSÚ 

3.1.1 Vývoj počtu obyvatel 

Od roku 1921 do roku 2001 měl vývoj počtu obyvatel na sledovaném území vzestupnou tendenci. 

Vrcholu bylo dosaženo v roce 2001, kdy bylo na území evidováno 22 874 obyvatel. Dle Sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011 bylo na území MAS Ploština 22 358 obyvatel. V porovnání se sčítáním v roce 

2001 dochází k pozvolnému poklesu o 2,25 %, stav obyvatelstva se snížil o 516 osob. Pro zpřehlednění 

byl přidán i rok 2016. Zde jde vidět, že počet obyvatel na území MAS Ploština má nyní sestupnou 

tendenci. Do grafu byly zaneseny data z let 1980 – 2016, kde lze vidět vzestup, vrchol i pokles počtu 

obyvatel. 
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3.1.2 Věková struktura obyvatel a index stáří 

ČSÚ rozděluje obyvatele podle věku do tří kategorií: předproduktivní osoby (0−14 let), produktivní 

osoby (15−64 let) a poproduktivní osoby (65 a více let). Na území dochází v letech 2010 a 2015 

meziročně ke změnám především v kategoriích osob v produktivním a poproduktivním věku. Podíl 

osob v produktivním věku v roce 2010 tvořil 69,65 % celkového počtu obyvatel, v roce 2015 dochází  

k poklesu o 0,6 % na hodnotu 69,05 %.  

V roce 2015 převažoval podíl složky poproduktivní populace nad složkou předproduktivní. V roce 

20010 byl podíl předproduktivní složky jen nepatrně nižší, než poproduktivní složky populace. Tento 

údaj je zčásti zkreslený, protože v obcích Nedašov a Loučka se nachází domovy důchodců, kde 

obyvatelé mají hlášené trvalé bydliště. Kapacita obou zařízení je 165 míst. Musíme však konstatovat, 

že ve sledovaném období dochází ke stárnutí populace. 

Procentuální rozdíl mezi sledovanými roky je následovný: 

- Předproduktivních lidí bylo v roce 2015 o 0,3 % méně oproti roku 2010 

- Produktivních lidí bylo v roce 2015 o 0,6 % méně oproti roku 2010 

- Poproduktivních lidí bylo v roce 2015 o 0,9 % více oproti roku 2010 

Tabulka 6 Věková struktura obyvatel 

Obec 

2010 2015 

0-14 15-64 65+ 
Index  
stáří 

0-14 15-64 65+ 
Index  
stáří 

Brumov-Bylnice 793 4157 878 110,7 760 3883 970 127,6 

Drnovice 69 321 60 87 65 283 58 89,2 

Haluzice 8 60 18 225 8 60 16 200 

Jestřabí 39 209 52 133,3 45 201 52 115,6 

Křekov 29 107 29 100 40 115 28 70 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel 1980 – 2016 

Zdroj: ČSÚ 
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Loučka 50 263 162 324 57 298 153 268,4 

Návojná 132 478 130 98,5 120 496 123 102,5 

Nedašov 234 1009 156 66,7 241 966 14 72,2 

Nedašova Lhota 137 501 80 58,4 95 498 104 109,5 

Poteč 135 534 103 76,3 133 548 104 78,2 

Štítná nad Vláří-Popov 335 1547 368 103,7 317 1455 412 130 

Tichov 63 222 47 74,6 56 228 44 78,6 

Újezd 190 856 163 85,8 175 833 189 108 

Valašské Klobouky 781 3518 789 101 734 3401 860 117,2 

Vlachova Lhota 34 155 41 120,6 37 149 45 121,6 

Vlachovice 219 1053 230 105 217 1026 242 111,5 

Vysoké Pole 138 585 96 69,6 135 606 96 71,1 

Celkem 3386 15575 3402 114,13 3235 15046 3510 115,95 

Zlínský kraj 82751 411904 95706 115,65 85652 388916 110108 128,55 

Zdroj: ČSÚ 

3.1.3 Zaměstnanost a hospodářská činnost 

K 1.1.2016 byl podíl nezaměstnaných 5,55 %, což je celkem 1031 uchazečů o zaměstnání. Tento údaj 

však může být dán sezónností prací, protože k 1.7.2016 byl podíl nezaměstnaných 3,82 %, což je 688 

uchazečů o zaměstnání. 

Nezaměstnanost v našem regionu se v posledních letech snižuje, ale stále zde existují oblasti (Brumov-

Bylnice a Valašské klobouky), které patří mezi 7 oblastí Zlínského kraje, které jsou začleněny  

do Společného regionálního OP pro podporu hospodářského rozvoje. Zároveň je území začleněno mezi 

regiony se soustředěnou podporou státu vzhledem k vysoké nadprůměrné nezaměstnanosti. Jako 

hlavní důvod nezaměstnanosti již nemůže považovat nedostatek pracovních míst, jelikož místní 

podniky stále navyšují své stavy. Nezaměstnanost je způsobena především špatnou dostupností, větší 

dojezdovou vzdáleností za prací a nízkou kvalifikací uchazečů, větší specializace výroby (spíše technické 

a stavební obory). Míra nezaměstnanosti žen převyšuje míru nezaměstnanosti mužů. Míra 

nezaměstnanosti se daří po roku 2009 pozvolna snižovat, nejrizikovější skupinou jsou nezaměstané 

OZP, absolventi a osoby ve věku 50 a více let. 

Nejvíce subjektů spadá do kategorie stavebnictví. Na území působí pouze jedna velká společnost – 

Anvis AVT s.r.o., převážnou většinu ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnávají střední podniky.  

Co do počtu jsou nejvíce zastoupeny malé podniky, mikropodniky a živnostníci 

Území MAS Ploština se vyznačuje zachováním přírodního dědictví a v takovém rázu chce pokračovat a 

nadále zbytečně tuto krásnou krajinu neznehodnocovat. Na podporu místních zemědělců, řemeslníků 

a výrobců potravin vznikla nová regionální ochranná známka s názvem PRAVÉ VALAŠSKÉ®, dále zde 

působí regionální ochranná značka Tradice Bílých Karpat®.  

Udržování tradičních řemesel na venkově přispívá k turistické atraktivitě dané obce či území.  

Na základě rostoucího zájmu o řemeslné obory na našem území vidíme velký potenciál v rozvoji 

řemesel, především využitím schopností a dovedností talentovaných řemeslníků.  
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3.1.4 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura zahrnuje především napojení obcí na veřejný vodovod, napojení  

na kanalizaci, zavedení plynu ze sítě a napojení na čistírnu odpadních vod. 

Elektrická energie je zajištěna po celém území MAS. Všechny obce jsou napojeny na veřejný vodovod, 

avšak některé domácnosti využívají vlastní studny. Čistírna odpadních vod či napojení na čistírnu 

funguje v 9 obcích. Plynofikace byla provedena ve všech obcích s výjimkou obce Haluzice. 

Plynofikace proběhla na celém území kromě obce Haluzice, zde plynofikace nebyla realizována. 

Vodovod je vybudován ve všech obcích/městech našeho území. Většina rodinných domů využívá 

připojení na vodovodní řád, jen malá část domácností využívá k odběru vody svoji vlastní studnu 

s pitnou vodou. V některých částech území MAS dochází zejména v letních měsících k nedostatku pitné 

vody, jedná se zejména o obce, které nečerpají vodu z vodního díla Karolinka. Napojení na ČOV je 9 

obcí/měst. 

Lze konstatovat, že největší problém, který zůstává k řešení, je napojení zbylých osmi obcí na čistírny 

odpadních vod. V následujících letech bode hlavním tématem vybudování vodního díla Vlachovice. 

3.1.5 Doprava 

Komunikace především nižších tříd jsou díky nedostatku financí a problémům s vlastnictvím 

komunikací ve špatném technickém stavu.  Na území se vyskytují i několik silnic, které nejsou v zimních 

měsících udržovány. 

Pro běžný život na venkově je podstatná veřejná doprava, kterou na území tvoří autobusová a okrajově 

i železniční přeprava. Z hlediska rozložení autobusových a vlakových spojů je problematické cestování 

zejména o víkendech a svátcích, nalézáme zde prostor pro zlepšení posílením a lepší provázaností spojů 

a využitím existence železniční tratě k rozvoji a podpoře podnikání.  

Jako příležitost se jeví dostavba rychlostní komunikace R49, která by byla rychlou spojnicí mezi Českou 

a Slovenskou republikou, usnadnila občanům cestování, odlehčila by dopravu a dále ovlivnila nové 

investice.   

3.1.6 Občanská vybavenost 

Občasnká vybavenost závisí na velikosti dané vesnice/města. Ve všech sledovaných obcích se nachází 

knihovna, hasičská zbrojnice a funguje zde obecní rozhlas. Pošta funguje ve všech obcích a městech  

na 1000 obyvatel. Území disponuje 5 sběrnými dvory. Díky dobrému rozložení v území nejsou 

dojezdové vzdálenosti z okolních obcí velké. Velmi pozitivní je fakt, že v každé obci se nachází hasičská 

zbrojnice, která zabezpečuje zázemí pro spolkovou činnost. Mnoho hasičských sborů v území vede také 

kroužek nebo družstvo dětí a mládeže. Služebna policie se nachází pouze ve městě Valašské Klobouky. 

Díky nízké kriminalitě je tato stanice dostačující.  

Knihovny jsou zastoupeny ve všech obcích a jsou z technického hlediska vyhovující. Ve větších 

knihovnách se konají semináře, kurzy pro děti i dospělé. V knihovně  ve Valašských Kloboukách  

se nachází univerzita třetího věku. Území disponuje celkem 8 muzei, kde návštěvníci mohou sledovat 

např. vývoj řemesel na Valašsku, tragédie II. SV, apod. V provozu jsou 3 kina. 

Zařízení sociálních služeb a zařízení, v nichž je poskytována sociální péče je na území poměrně málo.  

V obci Loučka se nachází domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, ve kterém jsou umístěny 

osoby s chronickým duševním onemocněním. V obci Nedašov je taktéž domov pro seniory a domov 
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pro osoby se zdravotním postižením. Dům sociálních služeb najdeme v obci Návojná, kde se léčí osoby 

s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé či ohrožené závislostí na alkoholu. Denní 

stacionář je pouze jeden a to v Brumově-Bylnici. Území má nedostatek sociálních institucí zajišťujících 

sociální poradenství a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.  

Ve Valašských Kloboukách působí nestátní nezisková organizace Charita Valašské Klobouky, která 

soustřeďuje svou činnost do několika oblastí. Charita poskytuje pečovatelské služby  

na střediscích Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice, denní stacionář a osobní asistenční služby. 

V Brumově-Bylnici je rovněž Dům s pečovatelskou službou, kde sídlí Charita Brumov-Bylnice. 

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří zajišťuje sociální služby seniorům a lidem  

se zdravotním postižením. Pečovatelská služba je poskytována na území obcí Jestřabí, Štítná nad Vláří 

a Popov. 

V obci Valašské Klobouky - Smolina je dětský domov se základní a praktickou školou. V dětském 

domově nyní žije 32 dětí ve věku od 5 do 21 let, které jsou rozdělené do čtyř samostatných rodinných 

skupin. Dům dětí ve Smolině má také odloučené pracoviště v obci Návojná, kde je v provozu praktická 

základní škola. Zde dochází 22 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. 

Mezi sociální služby na území MAS řadíme nízkoprahové zařízení KamPak?, rodinné centrum Kaštánek 

a terénní asistenční službu.  

Nízkoprahové zařízení KamPak?, pobočka Valašské Klobouky, je určena pro děti od 6 let do 26 let. Tyto 

děti jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo jsou v obtížné životní situaci. Nabízí výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakty se společenským prostředím, pomáhá při 

uplatňování oprávněných práv a zájmů dětí a také nabízí socioterapie.  

Rodinné centrum Kaštánek ve Valašských Kloboukách je určeno pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let, 

prarodiče, těhotné ženy a seniory. Tato cílová skupina zde může trávit svůj společný čas, setkávat  

se s druhými, účastnit se tvořivých programů, besed, přednášek a vzdělávat se prostřednictvím 

jazykových, vzdělávacích, předporodních kurzů a jiných dle zájmu klienta. Centrum nabízí pro rodiče  

a děti pohybové, výtvarné, hudební, taneční, rukodělné a sociální aktivity. Součástí centra je agrodvůr 

se zvířaty, o které se klienti starají. Stávající kapacita centra je 15-20 dospělých plus děti.  

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky je zaměřena na rodiny s nezletilými dětmi. Rodiny  

se většinou nachází ve finanční tísni, rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní či mají problémové děti, 

ale snaží se tuto situaci zlepšit. Asistenční služby nabízí svým klientům sociální poradenství a pomoc 

s hospodařením rodiny 

3.1.7 Životní prostředí 

Území MAS Ploština se nachází v západních Karpatech. Reliéf je tvořen Bílými Karpatami a Vizovickou 

vrchovinou. Celé území spadá do flyšového pásma vnějšího karpatského oblouku.  

Je zde zastoupena chladná oblast a mírně teplá oblast. Podle dělení dle Quitta se jedná o chladnou 

oblast CH7 a mírně teplé oblasti MT 7 a MT 9. Průměrné roční srážky se pohybují mezi 850 až 1000 

mm. 

3.1.8 Společenský život 

Pro všechny věkové kategorie je na území MAS Ploština mnoho zajímavých volnočasových aktivit. 

Nejvíce jich je určených pro mládež.  
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Prakticky na celém území se dodržují a zachovávají valašské tradice. Na jejich podporu a obnovování 

mají největší zásluhu folklórní, krojované soubory a spolky. Stejně jako ostatní jevy lidové kultury  

ve sledovaném teritoriu mají i lidové zvyky a obřady své regionální i místní modifikace. Řada obyčejů, 

jako je např. o Velikonocích a o hodech se udržují i díky místním spolkům. Velmi málo se již zachovalo 

tanců, především obřadního zaměření. To se však snaží napravit např. občanské sdružení Dokopy, které 

každý týden pořádá valašské taneční kurzy pro širokou veřejnost i mládež. Dalším významným lidovým 

souborem je Závršan, Klobučan a Vincůch. Na území se konají koncerty dechové hudby a např. Valašské 

Kumštování, Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Zajímavých besed nebo přednášek však není 

mnoho.  

3.2 Strategické dokumenty a záměry 

3.2.1 Národní úroveň 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 – 2020 

• Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018 

• Rámcový vzdělávání program pro předškolní vzdělávání 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

• Rámcový vzdělávání program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání  

• Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání  
 

3.2.2 Krajské strategie 

• Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 

• Dlouhodobý záměr ZK (2016) 

• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
 
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 
Strategie je členěna na tematické pilíře, scénář proveditelnosti naplnění vize, finanční rámec strategie 
a implementační a monitorovací systém. 
Strategie má tyto pilíře: 

- konkurenceschopnost a ekonomika 
- úspěšná společnost 
- efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 
- atraktivní region 

Problematika školství je více obsažena ve strategické analýze úspěšná společnost, kde je strategická 
analýza školství a celoživotního učení. 
 
 
Dlouhodobý záměr ZK (2016) 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 je hlavním 
strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do roku 2020. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 je strukturován  
do následujících tematických oblastí:  

• Rozvoj společnosti a vzdělávání ve Zlínském kraji  

• Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory.  

• Kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky  

• Ekonomická část  
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• Naplnění cílů a opatření stanovených v minulém období 
 
 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 
KAP pro území Zlínského kraje stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací 
politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů, podloženosti reálnými daty a analýzami. 
KAP bude prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce 
a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat.  
Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového  
a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, 
kariérového poradenství a podpory podnikavosti, tyto uvedené oblasti je důležité podporovat i v ZŠ, 
MŠ, neformálním a zájmovém vzdělávání. Doporučení z programového období 2007–2013  
a doporučení EK směřují do oblasti nutné koncentrace podpory v novém programovém období.  
S ohledem na výše uvedené, má KAP přispět k řešení problémů v oblasti vzdělávání, tj. fungovat jako:  

• Nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality a plánování strategických kroků vedoucích 
ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol (od úrovně jednotlivých škol bez 
rozdílu zřizovatele, přes spolupráci s lokální, krajskou až po národní a evropskou úroveň),  

• Nástroj podpory inkluze ve vzdělávání, 

• Nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV, z IROP s tím, že v IROP je soulad s akčními 
plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.  

Povinná témata: 

• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (relevantní také pro oblast ZŠ, 
minoritně MŠ),  

• Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání, 
včetně podpory STEM, a to pro MŠ i ZŠ – včetně potřeb infrastrukturních – relevantní pro ZŠ),  

• Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů,  

• Rozvoj kariérového poradenství (relevantní také pro ZŠ),  

• Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, center celoživotního vzdělávání,  

• Podpora inkluze,  

• Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora 
center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, 
sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). 

Nepovinná témata: 

• Rozvoj výuky cizích jazyků,  

• ICT kompetence,  

• Čtenářská a matematická gramotnost 
 

3.2.3 Strategické dokumenty dotčeného území 

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-
2020 

• Strategie území SO ORP Valašské Klobouky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 
sociálních služeb, odpadového hospodářství a podpory podnikání a zaměstnanosti 

• Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Klobouky (2017-2018) 

• Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokloboucku a Brumovsku na období 2015-
2020 

• Plán prevence kriminality 
 

 

 



 

17 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020 

MAS Ploština, z. s. zpracovala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Pro budoucí rozvoj 

regionu je tento dokument nezbytný a klíčový. Strategie mapuje aktuální stav území, potřeby  

a možnosti lidí, obcí a měst, organizací, firem, ale i škol a školských zařízení na území MAS Ploština.  

Je základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje dlouhodobé cíle a základní směry činnosti, 

jimiž chce MAS k dosažení těchto cílů přispět. Zároveň strategie shrnuje potřeby regionu a naznačuje 

možné zdroje financování vytyčených priorit. 

Strategie má za úkol důkladně zmapovat dané území, poznat jeho potřeby, silné stránky, ze kterých 

může vycházet, ale i slabé stránky, na které se v budoucnu zaměřit a snažit se je eliminovat. Úkolem 

bylo zapojit širokou veřejnost a s její pomocí vytvořit kvalitní integrovanou strategii území, která  

by reflektovala potřeby území a občanů, kteří zde žijí. 

Strategii tvoří tyto části: 

• Představení MAS 

• Analytická část 

• Strategická část 

• Implementační část 
 

Strategie území SO ORP Valašské Klobouky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a podpory podnikání a zaměstnanosti 

Strategie byla zpracována v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

v ORP. Cílem projektu bylo posílit meziobecní spolupráci v rámci ORP. 

Byl zpracován souhrnný dokument, který obsahuje dílčí strategie ve 4 oblastech: 

• Předškolní výchova a základní školství 

• Sociální služby 

• Odpadové hospodářství 

• Podnikání 
 

Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Klobouky (2017-2018) 
Tento strategický dokument se zabývá problematickou územního rozvoje, dopravy, architektury, 
památek, školství, cestovního ruchu, tradic, kultury a volného času, sportu, sociálními službami, 
prevenci, životnímu prostředí, podnikání a zaměstnanosti. 
 
Komunitní plán sociálních služeb a péče na Valašskokoboucku a Brumovsku na období 2015 – 2020 
Komunitní plán sociálních služeb a péče v sobě shrnuje politické zadání, odborné názory a požadavky 

poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data vysbíraná v průběhu plánování od 

různých skupin účastníků procesu komunitního plánování. Plán vznikal kontinuálně v průběhu roku 

2013–2014.   

Komunitní plán je zpracován pro období let 2015–2020. 

Plán bude během následujících pěti let rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe 

vyhovovala občanům dané oblasti a citlivěji reagovala na jejich potřeby.  

Návrh komunitního plánu byl diskutován v procesu konzultací, v rámci připomínkovacího řízení  

ze strany veřejnosti, k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky.  
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Plán v následujících pěti letech přispěje k naplnění pěti základních cílů: 

• umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami 

přejí 

• přizpůsobit a rozšířit poskytování péče tak, aby vyhověla novým, doposud neřešeným 

požadavkům a potřebám občanů 

• uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní 

• zlepšit kvalitu poskytovaných služeb 

• zajistit integraci do nejširších sociálních služeb a programů včetně zdravotní péči bez rozdílů  

• zřizovatele služby 
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4 Charakteristika školství na území ORP Valašské Klobouky 

4.1 Charakteristika jednotlivých škol 

Na dotčeném území se nachází celkem 17 ředitelství mateřských a základních škol. Do projektu MAP 
ORP Valašské Klobouky jsme zařadili také Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské 
Klobouky. Celkový počet zapojených škol do projektu MAP je tedy 18, avšak Dětský domov je školským 
zařízením. 
 
Mateřské školy jsou zastoupeny celkem 9 ředitelství (MŠ Brumov Bylnice, MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, MŠ 

Nedašova Lhota, MŠ Poteč, MŠ Štítná nad Vláří, MŠ Valašské Klobouky, MŠ Vlachovice). Činnost 

základních škol vykonávají 4 ředitelství (ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří,  

ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Vlachovice). Čtyři ředitelství vykonávají činnost mateřských i základních škol 

dohromady (ZŠ a MŠ Drnovice, ZŠ a MŠ Nedašov, ZŠ a MŠ Újezd, ZŠ a MŠ Vysoké Pole). 

Zřizovateli základních a mateřských škol jsou obce a města, ve kterých se daná škola nachází.  

Na naše území se nachází Speciální a Praktická škola sídlící ve Smolině (část Valašských Klobouk). 

Zajišťuje vzdělávání pro žáky, kteří nezvládají výuku na klasických základních školách, pro děti 

s dětského domova, který je součástí školy a taky pro děti s psychickými nebo jinými poruchami. Toto 

školské zařízení je zřizováno krajem. 

4.2 Popis mateřských a základních škol 

Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín 

Škola je moderní s architektonicky zajímavým areálem vybudovaným 

v letech 1995 – 1998. Žákům je k dispozici 25 odborných učeben, 

školní plavecký bazén, sportovní hala, atletický areál  

s 200 m dlouhou běžeckou dráhou s umělým povrchem a školní 

jídelna. Díky bezbariérovému uspořádání přijímá škola i žáky tělesně 

postižené. 

Základní škola Brumov-Bylnice nabízí všem žákům nadstandardní materiální zázemí a možnost 

všestranné seberealizace. Jsme školou zařazenou do sítě „Zdravých škol“, stali jsme se partnerem 

programu „Tvořivá škola“, úspěšně realizujeme mezinárodní i vlastní projekty. Zajišťujeme výuku 

plavání žáků 2. a 3. ročníků ve školním plaveckém bazénu a našim žákům nabízíme plavání ve všech 

ročnících v rámci tělesné i zdravotní tělesné výchovy. Veřejnosti prezentujeme vlastní kulturní 

programy a vystoupení, která jsou přijímána s velmi pozitivní odezvou. 

• Adresa: Družba 1178, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 

• Ředitel: Mgr. Roman Rydval 

• Zřizovatel: Město Brumov - Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31   Brumov – Bylnice 

• https://zsbru.hyperlink.cz/ 

Mateřská škola Brumov - Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola Družba byla postavena v roce 1980. Tato školka má 3 třídy, které jsou prostorné 

s dostatečným počtem pracovních center. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským 

nábytkem, rozmístění a vytvoření dětských koutků doplněných výzdobou a to jak vlastních výrobků 

https://zsbru.hyperlink.cz/
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dětí, tak i velmi nápaditou poutavou výtvarnou prací paní učitelek. 

V roce 2009 proběhla rekonstrukce budovy. Školka využívá velký 

pozemek. 

Od 1. září 2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a sloučením tří MŠ 

ve městě vznikla příspěvková organizace se dvěma odloučenými 

pracovišti. 

V roce 2012 byla zřízena nová třída na detašovaném pracovišti 

v bývalé Národní škole. 

Škola má odloučené pracoviště v obci Sv. Štěpán, který je součástí Brumova-Bylnice. Tato školka  

má v současné době dvě třídy. MŠ Brumov-Bylnice má celkem 6 tříd, které navštěvují děti od 3 do 7 

let. 

• Adresa: Družba 1212, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 

• Ředitelka: Bc. Smolková Zuzana 

• Samostatná budova MŠ s odloučeným pracovištěm MŠ (Sv. Štěpán 38, 1. Května 1030) 

• Zřizovatel: Město Brumov - Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31   Brumov – Bylnice 

• http://www.msbrumov.estranky.cz/ 

Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, příspěvková organizace    

První základní škola v Drnovicích byla již v roce 1826.  Nová škola 

zahájila provoz v roce 1902. V této budově se vyučuje dodnes.  

Součástí zařízení je mateřská a základní škola. Koncepce vzdělávání 

obou subjektů klade důraz na komplexní rozvoj žákovy osobnosti, 

čemuž odpovídá didaktická náplň, klima školy i dílčí aktivity. Vedle 

vlastních učeben a náležitých prostor nutných k moderní a efektivní 

výuce vytváří adekvátní podmínky tělocvična, pracovní dílna, počítačová učebna i školní dvůr  

s pískovištěm, altánkem, dřevěným domkem a průlezkou. Uvedené dispozice doplňují přidružená 

sportoviště nacházející se na nedalekém hřišti, jež má obec k dispozici. 

Základní škola na základně spolupráce se ZŠ Vysoké Pole poskytuje základní vzdělávání v rozmezí  

1. až 5. Ročníku s kapacitou 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 21 dětí a zabezpečuje předškolní 

vzdělávání. Součástí školy je školní družina pro děti ZŠ a má kapacitu 24 žáků. Dále školní jídelna  

pro 62 strávníků. 

• Adresa: Drnovice 104, 763 25 Újezd 

• Ředitel: Mgr. Tomáš Lebloch 

• Zřizovatel: Obec Drnovice, Drnovice 113, 763 25 Újezd 

• http://www.zsmsdrnovice.cz/ 

http://www.msbrumov.estranky.cz/
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Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín, příspěvková organizace  

Mateřská škola Jestřabí je zřízena obcí Jestřabí jako příspěvková 

organizace. Škola má jednu třídu s kapacitou 35 dětí. 

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, 

psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky 

pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho 

výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou. 

Budova jednotřídní školy je zděná jednopatrová stavba. Je umístěna téměř uprostřed vesnice, u hlavní 

cesty na pozemku se zahradou. V mateřské škole se nachází dvě prostorné třídy, které jsou vybaveny 

starším, ale udržovaným nábytkem. Dále zde můžeme nalézt šatnu, umývárnu s WC, kuchyni, sklad 

potravin, úklidovou místnost a kancelář. 

Škola má vlastní zahradu, která, tak jako budova školy zažila několik obměn. Poslední v roce 2014  

kdy byla vybavena herními a vzdělávacími prvky v přírodním stylu, ale také množstvím ovocných keřů  

a stromů, ptačích budek, krmítkem a hmyzími domečky. 

• Adresa: č.p. 78, 763 33 Jestřabí 

• Ředitelka: Jarmila Fojtíková 

• Zřizovatel: Obec Jestřabí, č.p. 1, 763 33 Jestřabí 

• http://msjestrabi-cz.webnode.cz/ 

Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola v obci funguje od roku 1936. Následně byla 

zrekonstruována v roce 1976 a její kapacita byla stanovena na 20 

dětí. V průběhu let došlo k několika rekonstrukcím. Po zrušení 

základní školy se mateřská škola stala jediným školským zařízením 

v obci, které se podílí na výchově a vzdělávání především místních 

dětí. 

Svým vzdělávacím programem, kulturními a společenskými akcemi přispívá mateřská škola  

k obohacení života v obci i příjemným besedám v Domově pro seniory Loučka. 

Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem může být mateřská škola provozována na dobré úrovni  

a díky vzájemné spolupráci s rodiči a občany je provoz mateřské školy plynulý a věříme, že pobyt  

v ní je pro všechny příjemný. 

• Adresa: č.p. 85, 763 25 Loučka 

• Ředitelka: Vladimíra Pomykalová 

• Zřizovatel: Obec Loučka, č.p. 85, 763 25 Loučka 

• www.msloucka.estranky.cz 

 

 

 

http://msjestrabi-cz.webnode.cz/
http://www.msloucka.estranky.cz/
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Mateřská škola Návojná, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola v Návojné je jednotřídní, kde jsou společně děti všech 

věkových skupin, tj. od 3 do 6 let. Do MŠ přijímají i děti, které 

potřebují speciální péči. Cílem jsou spokojené děti, všestranně 

rozvíjené a dobře připravené na vstup do základní školy. Školka  

se snaží dětem vytvořit podnětné prostředí. 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání podporuje 

rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém 

citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem. 

Dále poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváří 

podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

• Adresa: č.p. 157, 763 32 Návojná 

• Ředitelka: Iva Nováková 

• Zřizovatel: Obec Návojná, č.p. 101, 763 32 Návojná 

• http://msnavojna.webnode.cz/ 

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace 

Hlavním cílem školy je výchova a vzdělávání. Základní koncepcí školy 

je, aby byla škola místem příjemných zážitků, místem formování 

opravdových přátelství a učitelé byli těmi, na které budou děti rády 

vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici.  

V současné době má škola 267 žáků v 15 třídách a dvě oddělení 

školní družiny. V roce 2002 přešla škola na samostatné hospodaření 

jako příspěvková organizace a přebudovává se na školu moderního evropského typu. Od roku 2003 je 

administrativní součástí základní školy i mateřská škola. 

Od 1.9.2012 je mateřská škola součástí budovy základní školy. Je umístěna v pavilonu B, na místě 

bývalých tříd I.A, I.B, II.B a přiléhajících prostor. Od 1.9.2015 ji tvoří třída Sluníček a třída Soviček. 

Součástí je herna, ložnice, sociální zařízení, kabinet pro personál, výdejna jídla a příslušenství. Školka 

má svoji zahradu. Pro svoji činnost využívá i prostory školy. Navštěvují počítačovou učebnu, relaxační 

místnost, tělocvičnu, hudebnu. 

• Adresa: č.p. 294, 763 32 Nedašov 

• Ředitel: Mgr. Milan Mužík 

• Zřizovatel: Obec Nedašov, č.p. 370, 763 32 Nedašov 

http://msnavojna.webnode.cz/
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• http://zsnedasov.webnode.cz/aktuality/ 

Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola v Nedašově Lhotě byla slavnostně otevřena 1. září 

1980 jako dvoutřídní zařízení. Byla vybudována adaptací a přístavbou 

z malotřídní ZŠ. Do této doby byly předškolní děti v péči rodiny. Jako 

dvoutřídní zařízení fungovala do roku 1983 a potom pro menší počet 

dětí se stala pouze jednotřídní MŠ. Od 1. 1. 2003 je škola 

samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. 

Mateřská škola se nachází uprostřed vesnice, v posledních letech prošla vnější rekonstrukcí, získala 

novou podobu a je nepřehlédnutelná. Budovu obklopuje dvorek, který využíváme pro pobyt dětí 

venku.  Často  také využívají k pobytu venku blízkost lesa a volné přírody. Děti tak mají dostatek 

příležitostí k přímému pozorování, které je základem všech dalších činností. 

• Adresa: č.p. 84, 763 32 Nedašova Lhota 

• Ředitelka: Hana Bůbelová 

• Zřizovatel: Obec Nedašova Lhota, č.p. 10, 763 32 Nedašova Lhota 

• http://www.nedasovalhota.cz/materska-skola/ 

Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace 

Mateřská škola Poteč se nachází v budově Obecního úřadu Poteč, 

v jejím 2. patře. K prostorám mateřské školy patří velká vybavená 

zahrada za budovou. Výchovu dětí a provoz mateřské školy 

zajišťuje 5 pracovnic zařízení: ředitelka a zároveň vedoucí školní 

jídelny, učitelka, školnice, kuchařka a účetní. Oddělení školy  

je možno naplnit do výše 24 zdravých dětí starších 3 let, tento limit 

je možno zvýšit na počet 28 dětí výjimečně po dohodě se zřizovatelem. 

Škola byla postavena v roce 1899 a sloužila jako obecní a základní škola. V letech 1978-1980 byla 

přestavěna a od roku 1980 začala fungovat jako mateřská škola dvoutřídní, od roku 1990  

po osamostatnění obce vzniklo jednotřídní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let v 1. patře budovy 

• Adresa: č.p. 12, 766 01 Poteč 

• Ředitelka: Jana Červenková 

• Zřizovatel: Obec Poteč, č.p. 12, 766 01 Poteč 

• http://www.potec.cz/materska-skola.html 

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín 

V samostatné farní škole ve Štítné se začalo poprvé oficiálně 

vyučovat od podzimu 1787. 28. října, t.r. byla vysvěcena fara, kostel 

i školní budova. Výstavba současné školní budovy byla zahájena 

6. ledna 1970. Dne 26. srpna 1973 pak byl škole předán nový areál, 

který se skládá ze tří pavilónů, školní zahrady a školních hřišť. 

Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. 
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Vedle kmenových tříd byly ve škole postupně vybudovány odborné pracovny zeměpisu, fyziky  
a chemie, výpočetní techniky, přírodopisu, dějepisu, literární výchovy, výtvarné výchovy, hudební 
výchovy, cizích jazyků a dvě učebny s interaktivními tabulemi. Ve školních budovách jsou také dvě 
tělocvičny, cvičná kuchyňka a pracovna pro výuku šití, kovodílna, dřevodílna školní sálek, který  
je využíván pro hudební a divadelní produkce žáků a pro žáky. V hale před školní jídelnou jsme zřídili 
výstavní galerii pro výtvarná a fotografická díla amatérských i profesionálních umělců ze Štítné 
i blízkého okolí. V areálu školy se nachází také rozsáhlý školní pozemek se skleníkem, učebnou 
pěstitelských prací a v současné době i naučnou stezkou. Na školním hřišti jsme vybudovali dětský 
koutek s houpačkami a prolézačkami, který využívají především děti 1. stupně. 

V posledních letech došlo ve škole k rozsáhlým stavebním úpravám. Na všech pavilonech i spojovacím 
krčku byly vybudovány nové sedlové střechy, nad hlavní vchod přibyl nový přístřešek, byla 
nainstalována nová plynová kotelna, ve všech třídách a odborných pracovnách bylo vyměněno 
osvětlení, všechny odborné pracovny a kabinety jsou připojeny k internetu. 

Postupně se na škole mění počet dětí a tříd, což je zřejmě problém celé naší země. V současné době 
školu navštěvuje kolem 200 žáků. 

• Adresa: Štítná nad Vláří 417, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov 

• Ředitel: Mgr. Josef Hnaníček 

• Zřizovatel: Obec Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná n/Vl. 72, 763 33   Štítná  

nad Vláří 

• http://www.zs-stitna.cz/ 

Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín 

V obci Štítná nad Vláří byla mateřská škola zřízena poprvé v roce 1961 
v budově staré základní školy. V 70. letech se tyto prostory staly 
naprosto nedostačující a proto bylo v roce 1979 započato s výstavbou 
nové mateřské školy. 

Provoz v nové trojtřídní mateřské škole byl zahájen 24.1.1983. Kapacita 
školy byla 80 dětí. Mateřskou školu převzalo do správy JZD Javorník se 
sídlem ve Štítné nad Vláří a bylo jejím provozovatelem  
až do roku 1990, kdy přešla pod správu obce. V roce 1993 byla jedna třída zrušena a v současnosti  
je mateřská škola dvoutřídní. 

V současnosti je mateřská škola dvoutřídní. Obě třídy jsou prostorné. Každá třída má své 
charakteristické prvky - didaktické hračky a pomůcky, vybavení dětských koutků, rozdílná výzdoba.  
V obou třídách jsou věkově smíšené skupiny dětí, což umožňuje zařazení sourozenců do stejné třídy. 
Počet dětí v jednotlivých třídách se naplňuje podle vyhl. č. 43/2006sb. o předškolním vzdělávání. 
Zřizovatelem je udělena trvalá výjimka v počtu dětí - do 28 dětí na každou třídu. 

• Adresa: Štítná nad Vláří 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov 

• Ředitelka: Oldřiška Říhová 

• Zřizovatel: Obec Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná n/Vl. 72, 763 33   Štítná  

nad Vláří 

• http://www.ms.stitna-popov.cz/ 
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Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace 

Počátky školní výuky na škole jsou datovány do roku 1949. Škola 

dnes patří mezi středně velké úplné základní školy a navštěvuje ji cca 

190 žáků. Patří mezi školy, kam skoro polovina žáků dojíždí. Spádový 

obvod zahrnuje obce: Sehradice, Slopné, Loučka, Újezd, Vysoké Pole 

a Drnovice. 

Škola má dnes 9 kmenových tříd, odbornou pracovnu fyziky 

a chemie, přírodopisu, zeměpisu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyni, jazykovou učebnu, učebnu 

pro hudební výchovu, ateliér pro výtvarnou výchovu, školní dílny a dvě školní družiny. Součástí školy  

je zrekonstruovaná školní jídelna s kuchyní, tělocvična.  

Mateřská škola v Újezdě byla zřízena již v roce 1965 v traktu "C" základní školy a nahradila tak v těchto 

prostorách zrušený dětský domov. Následně se školka přestěhovala do nových prostor. Školka  

je od roku 2001 součástí základní školy. Školka má 2 třídy a náleží k ní MŠ zahrada a pozemky s hracími 

prvky.  

• Adresa: č.p. 252, 763 25 Újezd 

• Ředitel: Mgr. Aleš Kozubík 

• Zřizovatel: Obec Újezd, č.p. 272, 763 25 Újezd 

• http://www.zsujezd.cz/ 

Základní škola Valašské Klobouky 

Základní škola byla postavena v roce 1973. 

Základní škola je úplnou školou se dvěma stupni. V současné době  

ji navštěvuje cca 550 žáků. Školní družina má kapacitu 150 dětí. Škola 

má také školní klub, jehož kapacita je 250 žáků a školní jídelnu 

s kapacitou 700 strávníků. 

Hlavním cílem školy je poskytovat žákům základní vzdělání. Dále vytvářet a zlepšovat podmínky pro 

tento proces. 

Škola i většina kmenových tříd jsou vybaveny moderními osobními počítači, ke kterým mají žáci přístup. 

Pro tělovýchovné aktivity žáků je mimo dvě vybavené tělocvičny k dispozici sportovní areál s umělým 

povrchem. Ve škole jsou v  provozu odborné učebny vybavené pro potřeby výuky chemie, fyziky, 

zeměpisu, pracovní výchovy a dyslektického kroužku. Pro zvýšení atraktivity výuky je škola vybavena 

šesti multimediálními tabulemi. 

Ve škole jsou zřízeny i kroužky pro děti jako je např. výtvarný kroužek, stolní tenis, míčové hry, 

dramatický kroužek, apod. 

• Adresa: Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky 

• Ředitel:  Mgr. Karel Ptáček 

• Zřizovatel: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 

• http://zsvk.eu/ 

 

http://www.zsujezd.cz/
http://zsvk.eu/
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Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola má celkem 6 tříd. Kolem budovy je velká zahrada.  

V září 2015 prošla školní zahrada rekonstrukcí.  

Třídy jsou prostorné, účelně vybavené nábytkem a učebními 

pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, umožňující dětem 

široký výběr činností k všestrannému vyžití a rozvoji jejich osobnosti. 

Školka vytvoří dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se cítí 

bezpečně. Velmi hezky a vkusně je vyzdoben i interiér mateřské školy.     Každá z šesti tříd mateřské 

školy je vybavena dřevěným nábytkem, herny jsou vybaveny tak, aby sloužily k celkovému rozvoji dětí. 

Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách a hernách 

jsou umístěna centra aktivit, která jsou doplněná vhodnými pomůckami, se kterými si mohou děti hrát, 

zkoumat je a takto připravit podmínky pro integrované učení. Učitelé dbají na to, aby děti byly vedeny 

k rozvoji sebeobslužných činností. 

Od 1. 9. 2016 mateřská škola otevřela logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí 

s komunikačními obtížemi. Do třídy bylo zařazeno 14 dětí na základě logopedického vyšetření. Dětem 

jsou k dispozici dva speciální pedagogové – logopedi. 

Školu navštěvuje cca 140 dětí.  

 

• Adresa: Školní 850, 766 01 Valašské Klobouky 

• Ředitelka:  Ivana Sáblíková 

• Zřizovatel: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 

• http://skolka-vk.webnode.cz/ 

Základní škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Škola byla postavena a začala vyučovat 10. 9. 1961. Škola je plně 

organizovanou vesnickou školou. Od 1.1.2003 je příspěvkovou 

organizací. Škola poskytuje základní vzdělání žákům v 1. až 9. 

Postupovém ročníku. Všechny ročníky mají po jedné třídě. Základní 

škola má kapacitu 250 žáků, školní družinu pro 60 žáků a školní jídelnu 

pro 250 stravovaných. V posledních letech se počet žáků pohybuje 

kolem 160.  

Výuka probíhá v 9 kmenových třídách a v 7 odborných učebnách (počítačová učebna, jazyková učebna, 

učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, školní dílna a cvičná 

kuchyně. 

Všechny třídy jsou velmi dobře vybavené. Ve škole se vzdělávají i žáci se SVP. Při škole pracuje Klub 

rodičů a přátel školy. Každá třída má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. 

• Adresa: č.p. 246, 763 24 Vlachovice 

• Ředitel: Mgr. Petr Daněk 

• Zřizovatel: Obec Vlachovice, č.p. 50, 763 24 Vlachovice 

http://skolka-vk.webnode.cz/
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• http://zs.vlachovice.cz/ 

Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Mateřská škola Vlachovice byla založena v roce 1956 ve víceúčelové 

budově v centru vesnice. Od roku 2005 prošla budova několika 

stavebními úpravami, které přispěly k rozšíření prostor tříd a šaten 

dětí. V současné době má mateřská škola kapacitu 74 dětí, které se 

vzdělávají ve 3 třídách.   

Součástí mateřské školy je školní kuchyně s jídelnou. Na budovu školy přímo navazuje školní zahrada.  

Vzhledem k tomu, že obec Vlachovice - Vrbětice  je spádovou obcí, navštěvují školu i děti z okolních 

vesnic – z Křekova, z Haluzic, z Lipiny, z Vlachovy Lhoty, z Bohuslavic nad Vláří, z Lipové, ze Smoliny. 

Velkou pozornost věnuje školka přípravě dětí pro přechod do základní školy, provádí individuální 

logopedickou péči, zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky, na rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti dětí, snaží se podporovat individuální možnosti každého dítěte tak, aby dosáhlo  

na maximum svých možností a schopností. 

• Adresa: č.p. 50, 763 24 Vlachovice 

• Ředitelka: Mgr. Hana Sporková 

• Zřizovatel: Obec Vlachovice, č.p. 50, 763 24 Vlachovice 

• http://www.msvlachovice.estranky.cz/ 

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace 

Budova školy je stará více než 30 let a leží v klidné okrajové části 

obce. Máme k dispozici poměrně velký areál školní zahrady.  

Při výchově a vzdělávání našich žáků se hlavně zaměřujeme  

na ekologickou, environmentální výchovu a na tradiční způsob 

života, práce a zábavy lidí v tomto regionu. 

Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a hospodaří jako 

příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Vysoké Pole. 

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole je neúplnou základní školu se třemi třídami a třemi ročníky 

1. stupně ZŠ, (kapacita ZŠ je 65 žáků), průměrná naplněnost – asi 47 žáků. Škola má školní družinu 

(kapacita 25 žáků), průměrná naplněnost – asi 25 žáků. Dále jednu třídu  mateřské školy (maximální 

naplněnost třídy 28 dětí), průměrná naplněnost asi 27 dětí a školní jídelnu poskytující školní stravování 

dětem MŠ, žákům ZŠ a závodní stravování zaměstnancům školy- (kapacita-90 obědů). 

Základní škola kooperuje v rámci prvního stupně se sousední ZŠ Drnovice (dva ročníky 1. stupně ZŠ). 

• Adresa: č.p. 227, 763 25 Vysoké Pole 

• Ředitel: Mgr. Lubomír Martinek 

• Zřizovatel: Obec Vysoké Pole, č.p. 118, 763 25 Vysoké Pole 

• http://www.zsvp.eu/ 

http://www.zsvp.eu/
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4.2.1 Dostupnost 

Délka Dojíždění je z pravidla do 10 km. Rozmístění základních a mateřských škol je tedy velmi dobré. 

Tabulka 7 Dostupnost 

MŠ/ZŠ Provoz 
Počet 
tříd 

Dostupnost 

MŠ Brumov-Bylnice 6:30 – 16:00 6 Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie 

MŠ Jestřabí 6:30 – 16:00 1 Jestřabí 

MŠ Loučka 6:30 – 16:00 1 Loučka 

MŠ Návojná 6.30 –15.30 1 Návojná 

MŠ Nedašova Lhota 6:30 – 16:00 1 Nedašova Lhota 

MŠ Poteč 6.30 –15.30 1 Poteč 

MŠ Štítná nad Vláří 6:30 – 16:00 3 Štítná nad Vláří, Popov 

MŠ Valašské Klobouky 6:00 – 16:00 5 
Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, Mirošov, 
Smolina, Lipina 

MŠ Vlachovice 6.30 –15.30 3 
Vlachovice, Vrbětice, Vlachova Lhota, Haluzice, 
Křekov 

ZŠ Brumov-Bylnice 6:30 – 19:00 21 Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie 

MŠ Drnovice 7:00 – 15:30 1 Drnovice, Tichov 

ZŠ Drnovice 7:00 – 14:20 2 Drnovice, Vysoké Pole, Tichov 

ZŠ Nedašov 6:45 – 15:30 15 Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota 

ZŠ Štítná nad Vláří 7:00 – 15:15 10 Štítná nad Vláří, Popov, Jestřabí 

MŠ Újezd 6:25 – 15:35 2 Újezd, Vysoké Pole, Loučka 

ZŠ Újezd 6:40 – 15:45 10 
Tichov, Drnovice, Vysoké Pole, Újezd, Loučka, 
Slopné, Sehradice 

ZŠ Valašské Klobouky 6.00 –16.30 27 
Valašské Klobouky, Poteč, Vlachova Lhota, Tichov, 
Lipina, Mirošov, Smolina 

ZŠ Vlachovice 7.45 – 15.30 9 Vlachovice, Vrbětice, Křekov, Haluzice 

MŠ Vysoké Pole 6:30 - 15:30 1 Vysoké Pole 

ZŠ Vysoké Pole 7:00 – 15:30 3 Vysoké Pole, Drnovice 

Dětský domov, Základní 
a praktická škola VK 

7:30 – 16:00 3 
Děti z DD, děti se speciálními vzděláváními 
potřebami 

DD Smolina pracoviště 
Návojná 

7:30 – 16:00 3 
Děti z DD, děti se speciálními vzděláváními 
potřebami 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Rozložení škol na dotčeném území, dle typu 

Na území ORP Valašské Klobouky je celkem 17 ředitelství mateřských a základních škol. Z toho  

9 ředitelství vykonává činnost pouze mateřských škol (MŠ Brumov Bylnice, MŠ Jestřabí, MŠ Loučka,  

MŠ Nedašova Lhota, MŠ Poteč, MŠ Štítná nad Vláří, MŠ Valašské Klobouky, MŠ Vlachovice). Činnost 

základních škol vykonávají 4 ředitelství (ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří,  

ZŠ Valašské Klobouky a ZŠ Vlachovice). Čtyři ředitelství vykonávají činnost mateřských i základních škol 

dohromady (ZŠ a MŠ Drnovice, ZŠ a MŠ Nedašov, ZŠ a MŠ Újezd, ZŠ a MŠ Vysoké Pole). 
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Graf 2 Struktura ředitelství 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Samostatných mateřských škol se na území nachází celkem 9. Zřizovateli těchto MŠ jsou obce nebo 

města, ve kterých daná MŠ sídlí. Základní školy jsou 4. Jedná se o větší školy, které mají přes 100 žáků. 

Spojená základní a mateřská škola je ve 4 obcích, z toho v Drnovicích a ve Vysokém Poli se nachází 

pouze první stupeň. Tyto dvě školy spolu kooperují.  

Na území se nachází jedna základní umělecká škola. Základní umělecká škola Valašské Klobouky  

se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Základní umělecká škola  

ve Valašských Kloboukách je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. 

Nachází se zde Speciální a Praktická škola sídlící ve Smolině (část Valašských Klobouk). Zajišťuje 

vzdělávání pro žáky, kteří nezvládají výuku na klasicích základních školách, pro děti s dětského domova, 

který je součástí školy a taky pro děti s psychickými nebo jinými poruchami. 

Tabulka 8 Počet školských zařízení v jednotlivých obcích dle typu 

Název obce MŠ ZŠ MŠ + ZŠ ZUŠ SVČ 
ZŠ 

speciální 

MŠ 
speciální 

Brumov-Bylnice 1 1   1   

Drnovice   1     

Jestřabí 1       

Loučka 1       

Návojná 1       

Nedašov   1     

Nedašova Lhota 1       

Poteč 1       

Štítná nad Vláří 1 1      

Újezd   1     

Valašské Klobouky 1 1  1 1 1  

Vlachovice 1 1      

Vysoké Pole   1     

Celkem  9 4 4 1 2 1 0 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Základní vzdělávání 

Z celkového počtu 8 základních škol je úplných 6 základních škol (75 %). Neúplné základní školy jsou  

na území ORP dvě (Drnovice, Vysoké Pole). Tyto dvě základní školy mezi sebou kooperují a mají pouze 

I. stupeň. Ve škole v Drnovicích jsou dva ročníky a ve Vysokém Poli jsou tři ročníky I. stupně.  

Počet základních škol je stabilní a nemění se již několik let. Celkový počet základních škol je 8, z toho  

6 je úplných a 2 neúplné, tedy pouze s 1. stupněm. Zřizovatelem škol jsou obce či města, ve kterých 

škola sídlí.  

Největší školy jsou v Brumově-Bylnici a ve Valašských Kloboukách. 

4.4.1 Počet ZŠ na dotčeném území 

Tabulka 9 Počet ZŠ dle typu 

Zřizovatel Úplná Neúplná Celkem 

Obec 6 2 8 

Kraj 0 0 0 

Církev 0 0 0 

Soukromá ZŠ 0 0 0 

Celkem 6 2 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Úplnou povinnou základní docházku zajišťuje 6 škol. Neúplné školy jsou 2 (Drnovice, Vysoké Pole). Tyto 

dvě školy spolu kooperují. Dále také spolupracují s okolními školami, které přijímají žáky na druhý 

stupeň. Nejčastěji rodiče přihlašují své děti do školy v Újezdě. Malé procento pak do Valašských 

Klobouk. 

Na území se nevyskytují žádné soukromé vzdělávání subjekty, ani žádné církevní školy či školská 

zařízení.  

4.4.2 Pracovníci ZŠ a MŠ 

Ve školním roce 2016/2017 pracuje v základních a mateřských školách 246 pedagogů a 

pedagogických asistentů, z toho 67 v mateřských školách a 179 v základních školách. Nepedagogický 

pracovníků je celkem v mateřských a základních školách 122, jedná se o účetní, uklízečky, údržbáře, 

apod. 

Tabulka 10 Počet pracovníků (fyzických osob) MŠ a ZŠ 

Název obce 
MŠ ZŠ 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Učitelé 
Nepedagogičtí 

pracovníci 

Brumov-Bylnice 12 12 43 16 

Drnovice 2 Společně ZŠ 3 2 

Jestřabí 2 3 0 0 

Loučka 2 2 0 0 

Návojná 2 3 0 0 

Nedašov 4 Společně ZŠ 26 16 
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Nedašova Lhota 4 3 0 0 

Poteč 2 3 0 0 

Štítná nad Vláří 6 5 18 10 

Újezd 4 Společně ZŠ 19 9 

Valašské Klobouky 18 7 39 16 

Vlachovice 6 5 18 8 

Vysoké Pole 3 Společně ZŠ 5 4 

Celkem  67 44 179 80 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ke zhodnocení pracovníků škol nám poslouží graf viz níže. Na něm lze pozorovat mírně klesající 

průměrný počet pracovníků v základních školách a naopak mírně rostoucí průměrný počet pracovníků 

v mateřských školách. Rozdíly nejsou nijak velké. V budoucnu uvidíme, jak se bude situace ve školství 

vyvíjet. Díky šablonám, které byly vypsány pro základní a mateřské školy, počet pracovníků v ZŠ a MŠ 

stoupne, jelikož si mnoho škol z území zažádalo o personální šablony. 

Pracovníci v ZŠ a MŠ se dělí na: 

• Pedagogické pracovníky  

• Nepedagogické pracovníky 

Pedagogičtí pracovníci jsou pracovníci dle zvláštního právního předpisu a vykonávající přímou 

pedagogickou činnost. 

Nepedagogičtí pracovníci jsou ostatní zaměstnanci škol. 

Obrázek 2 Průměrný počet pracovníků v MŠ a ZŠ 
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Na portálu www.zkola.cz je tabulka, která znázorňuje rozpis datací na přímé vzdělávacích výdaje za rok 

2017 do závazných ukazatelů. Jedním z ukazatelů je také počet zaměstnanců, který je však přepočten 

na úvazky viz tabulka č.8 

Tabulka 11 Rozpis dotací na přímé vzdělávací výdaje 

  
Název zařízení  
  

Konečný limit 

    ONIV NIV Počet 

platy OON přímé celkem zaměst. 

MŠ Brumov - Bylnice 6 055 298 8 000 2 234 458 8 297 756 21,21 

ZŠ Brumov - Bylnice 18 229 650 166 500 7 101 196 25 497 346 52,89 

MŠ Jestřabí 1 324 385 0 486 823 1 811 208 4,50 

MŠ Návojná 1 270 560 0 473 275 1 743 835 4,25 

ZŠ a MŠ Nedašov 12 250 291 8 000 4 714 160 16 972 451 36,59 

MŠ Nedašova Lhot 1 349 848 0 495 410 1 845 258 4,71 

MŠ Štítná nad Vláří 2 506 828 16 000 931 194 3 454 022 8,50 

ZŠ Gabry a Málinky, Štítná n/Vl 8 833 343 51 600 3 399 930 12 284 873 26,64 

ZŠ a MŠ Drnovice 2 482 298 20 000 947 408 3 449 706 6,92 

MŠ Loučka 1 019 699 0 374 373 1 394 072 3,40 

MŠ Poteč 1 227 827 2 080 452 919 1 682 826 4,36 

ZŠ a MŠ Újezd 10 134 531 40 000 3 878 154 14 052 685 30,02 

MŠ Valašské Klobouky 6 479 630 30 000 2 400 074 8 909 704 21,79 

ZŠ Valašské Klobouky 21 701 750 31 500 8 447 562 30 180 812 66,27 

ZŠ Vlachovice 7 549 083 100 000 2 908 828 10 557 911 23,74 

MŠ Vlachovice 2 970 260 0 1 096 231 4 066 491 9,85 

ZŠ a MŠ Vysoké Pole 3 191 315 20 000 1 225 240 4 436 555 9,64 

Celkem 108 576 596 493 680 41 567 235 150 637 511 335,28 

Zdroj: www.zkola.cz 

4.4.3 Součásti základních škol 

Na území je celkem 9 základních škol. Součástí 4 základních škol je také mateřská škola. Tyto sloučené 

ZŠ a MŠ jsou hlavně v menších školách, kde je menší počet žáků. Většinou tyto ZŠ a MŠ sídlí v jedné 

budově, není to však podmínkou. V každé základní škole se nachází školní družiny či školní klub. V ZŠ, 

které mají kolem 500 žáků, je i více ŠD či ŠK. Školní jídelna se také nachází v každé škole. 

Tabulka 12 Součásti ZŠ 

Základní školy ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné 

Brumov-Bylnice 1 0 2 1 2 

Drnovice 1 1 1 1 1 

Nedašov 1 1 2 1 1 

Štítná nad Vláří 1 0 1 1 1 

Újezd 1 1 1 1 1 

Valašské Klobouky 2 0 3 2 4 

Vlachovice 1 0 1 1 1 

Vysoké Pole 1 1 1 1 0 

Celkem 9 4 11 9 11 

Zdroj: Vlastní zpracování 

http://www.zkola.cz/
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4.4.4 Počet žáků základních škol 

Celkový počet žáků dle jednotlivých škol a tříd ve školním roce 2016/2017. 

Ve sledovaném období navštěvovalo základní školy celkem 1876 žáků. Z tabulky můžeme vidět,  

že nejvíce dětí navštěvuje Základní školu Brumov-Bylnice a Základní školu Valašské Klobouky. Tento 

fakt je dán i tím, že se jedná o města nad 5000 obyvatel. Tyto školy jsou také spádové pro více obcí.  

To platí i pro školy, kde se jejich počet žáků pohybuje kolem 150 – 300 žáků. 

Tabulka 13 Počet žáků ZŠ v ročníku 

Základní školy Ročník Celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Brumov-Bylnice 45 54 57 52 41 54 53 43 40 439 

Drnovice 0 0 17 0 7 0 0 0 0 24 

Nedašov 37 27 33 32 31 21 28 30 31 270 

Štítná nad Vláří 19 19 27 16 22 18 22 21 30 194 

Újezd 19 16 16 23 13 31 19 24 33 194 

Valašské Klobouky 59 58 79 66 56 55 59 62 62 556 

Vlachovice 23 14 18 14 18 16 17 19 13 152 

Vysoké Pole 14 17 0 16 0 0 0 0 0 47 

Celkem 216 205 247 219 188 195 198 199 209 1876 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.5 Vývoj počtu dětí 

Počet dětí v základních školách má sledovaných letech kolísavou tendenci. Musíme však brát v potaz 

demografický vývoj obyvatel, který se v letech také mění.  

Největší rozdíly můžeme vidět v základní škole Drnovice. Je to dáno tím, že byl v letech 2010 – 2014 

pouze jeden ročník, kvůli malému počtu žáků v daném ročníku (pouze 3 žáci ve třídě). Tito žáci byli ve 

dvojtřídce ve Vysokém Poli. Drnovice a Vysoké Pole spolu kooperují. V ZŠ Drnovice jsou zpravidla  

2 ročníky prvního stupně a ve Vysokém Poli 3 ročníky prvního stupně. Děti se mezi školami střídají. 

Jestliže je v některém ročníku málo žáků, tak se učí ve dvojtřídce ve Vysokém Poli. V ostatních ZŠ  

je počet žáků přibližně stejný. 

Tabulka 14 Vývoj počtu žáků v jednotlivých ZŠ 

Základní škola 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Brumov-Bylnice 450 441 434 439 

Drnovice 12 14 23 24 

Nedašov 283 279 277 270 

Štítná nad Vláří 197 208 200 194 

Újezd 181 191 180 194 

Valašské Klobouky 552 566 552 556 

Vlachovice 154 150 142 152 

Vysoké Pole 41 43 47 47 

Celkem 1870 1892 1855 1876 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 3 Vývoj počtu žáků celkem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.6 Počet tříd v jednotlivých letech 

Počet tříd v jednotlivých školách opět závisí demografickém vývoji a na tom, do které školy rodiče  

své děti přihlásí. Počty tříd ve sledovaném období jsou stejné u základních škol Štítná nad Vláří, Újezd  

a Vlachovice. Tyto školy jsou úplné. 

Počet tříd klesl v základních školách Brumov-Bylnice, Nedašov a Vysoké Pole. V základní škole Vysoké 

Pole je to dáno přesunem jednoho ročníku do základní školy Drnovice. 

Počet tříd naopak stoupnul v základních školách Drnovice a Valašské Klobouky. Ve Valašských 

Kloboukách má ve sledovaných letech stoupající tendenci. 

Tabulka 15 Počet tříd v letech 

Základní škola 
Počet tříd 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Brumov-Bylnice 22 22 22 21 

Drnovice 1 1 2 2 

Nedašov 16 16 16 15 

Štítná nad Vláří 10 10 10 10 

Újezd 10 10 10 10 

Valašské Klobouky 25 26 26 27 

Vlachovice 9 9 9 9 

Vysoké Pole 4 4 3 3 

Celkem 97 98 98 97 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.7 Průměrná obsazenost tříd v jednotlivých letech 

Průměrný počet obsazenosti tříd je cca 17 žáků na jednu třídu. Nejvyšší počet žáků na jednu třídu  

je v základních školách Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Štítná nad Vláří a Újezd. Následuje 

Nedašov, Vlachovice, Vysoké Pole a Drnovice. 

Tabulka 16 Průměrná obsazenost tříd 

Základní škola 
Obsazenost tříd 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Brumov-Bylnice 20,45 20,05 19,73 20,90 

Drnovice 12,00 14,00 11,50 12,00 

Nedašov 17,69 17,44 17,31 18,00 

Štítná nad Vláří-Popov 19,70 20,80 20,00 19,40 

Újezd 18,10 19,10 18,00 19,40 

Valašské Klobouky 22,08 21,77 21,23 20,56 

Vlachovice 17,11 16,67 15,78 16,89 

Vysoké Pole 10,25 10,75 15,67 15,67 

Celkem 17,17 17,57 17,40 17,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.8 Financování základních škol 

Financování základních škol z RUD 

Tabulka znázorňuje financování základní škol na území ORP Valašské Klobouky. Jedná se o financování 

z RUD. 

Tabulka 17 Financování RUD 

Základní škola 2013 2014 2015 2016 

Brumov-Bylnice 3 501 000 3 536 820 3 578 764 3 865 834 

Drnovice 93 360 112 280 189 658 211 344 

Nedašov 2 201 740 2 237 580 2 284 142 2 377 620 

Štítná nad Vláří 1 532 660 1 668 160 1 649 200 1 708 364 

Újezd 1 408 180 1 531 820 1 484 280 1 708 364 

Valašské Klobouky 4 294 560 4 539 320 4 551 792 4 887 330 

Vlachovice 1 198 120 1 203 000 1 170 932 1 338 512 

Vysoké Pole 318 980 344 860 387 562 413 882 

Celkem 14 548 600 15 173 840 15 296 330 16 511 250 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Náklady a výnosy jednotlivých škol 

Tabulka č. 15 ukazuje celkové náklady a výnosy jednotlivých mateřských škol za rok 2017 a je zde 

vyčíslen také rozdíl. Mateřské školy, které jsou součástí základních škol jsou vyčísleny celkově i se 

základní školou, jelikož monitor státní pokladny nevyčísluje tyto údaje odděleně. 

Tabulka 18 Náklady a výnosy za rok 2017 dle monitoru státní pokladny v tis Kč 

 Základní škola Výnosy Náklady Rozdíl 

Brumov-Bylnice 32 993,89 32 819,18 174,71 

Drnovice 4074,31 4067,52 6,79 

Nedašov 19841,46 19601,66 239,80 

Štítná nad Vláří 16669,42 16591,31 78,11 

Újezd 16262,07 16158,41 103,66 

Valašské Klobouky 34985,08 34898,57 86,51 

Vlachovice 12313,38 12268,09 45,29 

Vysoké Pole 5123,55 4914,33 209,22 

Celkem 142 263,16 141 319,07 944,09 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje školským zařízením zřízeným 
obcemi. 
Prostředky od státu slouží na úhradu:   

• mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky, pro nepedagogické pracovníky a k úhradě 
ostatních nákladů, vyplývajících z pracovně-právních vztahů,   

• odvodů sociálního a zdravotního pojištění,   

• přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb,   

• ostatních neinvestičních výdajů (výdaje na učební pomůcky, školní potřeby, učebnice podle 
zákona poskytované bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, výdaje 
na ochranné pomůcky pracovníků, náhrady v nemoci zaměstnanců).  

  
Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám a školským 
zařízením zřízeným obcemi ve správní obvodu ORP Valašské Klobouky v Kč 
 
Tabulka 19 Financování 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Mzdové prostředky 
celkem 

77 782 591 Kč 78 358 923 Kč 79 058 290 Kč 83 110 663 KČ 90 480 179 Kč 

z toho 

platy 77 341 780 Kč 77 827 111 Kč 78 725 945 Kč 82 797 863 Kč 90 094 179 Kč 

ostatní 
osobní 
náklady 

440 811 Kč 531 812 Kč 332 345 Kč 312 800 Kč 386 000 Kč 
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4.4.9 Základní praktické a speciální školy 

Na území se nachází Speciální a Praktická škola ve Smolině, část města Valašské Klobouky. Škola 

vzdělává žáky, kteří nezvládají učivo a výuku v klasické základní škole. Dále tuto školu navštěvují děti 

z dětského domova. Dětský domov je součástí školy a je určen pro děti s psychickými a jinými 

poruchami. 

Součástí dětského domova je odloučené pracoviště v Návojné, kde se v minulých letech provozovaly 3 

třídy základní školy praktické a základní školy speciální a jedno oddělení školní družiny. 

V současné době navštěvuje tuto školu celkem 39 dětí, které trpí mentálním postižením (nejčastěji 

lehkou a středně těžkou poruchou) a dále mentální postižení souběžně s více vadami. 

Škola má celkem 16 interních pracovníků. 

Tabulka 20 Základní praktické a speciální školy 

ZŠ 
Zřizovatel 

Kraj Obec Církev Soukromé 

Praktická 1 0 0 0 

Speciální 1 0 0 0 

 

Obrázek 3 Počet žáků v základní praktické a speciální škole 

 

4.5 Mateřské školy 

Na sledovaném území se nachází celkem 13. V městech Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice a obcích 

Jestřebí, Loučka, Návojná, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov a Vlachovice je samostatná 

mateřská škola. V obcích Drnovice, Nedašov, Újezd a Vysoké Pole je mateřská škola při základní škole. 

Mateřská škola Brumov-Bylnice je členěna do tří budov, ale celkově spadají všechny pod jedno sídlo  

a zřizovatele. 

Všechny MŠ jsou zřizovány obcemi/městy, ve kterých se nachází.   

Tabulka 21 Počet MŠ, počet dětí dle v třídách, počet tříd 

Zřizovatel 
Počet 

MŠ 

Samostatná 
MŠ 

Počet dětí  
v běžné 

třídě 

Počet dětí  
ve speciální 

třídě 

Počet 
běžných 

tříd 

Počet 
speciálních 

tříd 

Obec 13 9 670 14 27 1 

Kraj 0 0 0 0 0 0 
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Církev 0 0 0 0 0 0 

Soukromá MŠ 0 0 0 0 0 0 

Celkem 13 9 670 14 27 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.1 Vývoj počtu dětí v MŠ 

Celkový počet dětí dle jednotlivých mateřských a tříd ve školním roce 2017/2018. 

Ve sledovaném období navštěvovalo mateřské školy celkem 674 žáků. Z tabulky můžeme vidět,  

že nejvíce dětí navštěvuje mateřskou školu v Brumově-Bylnici a ve Valašských Kloboukách. Tyto školky 

jsou také spádové pro více menších obcí.   

Tabulka 22 Vývoj počtu dětí v MŠ 

Mateřská škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Brumov-Bylnice 154 152 149 149 142 

Drnovice 21 21 19 20 21 

Jestřabí 35 33 28 28 28 

Loučka 20 20 17 19 20 

Návojná 28 28 28 27 28 

Nedašov 28 28 40 40 40 

Nedašova Lhota 25 26 26 25 26 

Poteč 28 28 28 28 28 

Štítná nad Vláří-Popov 52 46 54 53 64 

Valašské Klobouky 162 162 162 140 140 

Vlachovice 74 74 74 72 74 

Újezd 50 48 46 41 49 

Vysoké Pole 28 28 24 28 28 

Celkem 705 694 695 670 674 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5.2 Počet tříd a obsazenost tříd 

V období od školního roku 2013/2014 do 2017/2018 se počet tříd v území ORP Valašské Klobouky 

nezměnil. V roce 2017/2018 proběhla změna počtu tříd v MŠ Štítná nad Vláří, kde přibyla jedna třída  

a ve Valašských Kloboukách, kde naopak jedna třída zanikla. 

Tabulka 23 Počet tříd v MŠ 

Mateřská škola 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Brumov-Bylnice 6 6 6 6 6 

Drnovice 1 1 1 1 1 

Jestřabí 2 2 1 1 1 

Loučka 1 1 1 1 1 

Návojná 1 1 1 1 1 

Nedašov 1 1 2 2 2 

Nedašova Lhota 1 1 1 1 1 



 

39 
 

Poteč 1 1 1 1 1 

Štítná nad Vláří-Popov 2 2 2 2 3 

Valašské Klobouky 6 6 6 6 5 

Vlachovice 3 3 3 3 3 

Újezd 2 2 2 2 2 

Vysoké Pole 1 1 1 1 1 

Celkem 28 28 28 28 28 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obsazenost tříd 

Průměrný počet dětí ve třídách za celé sledované území v 2017/2018 je cca 24 žáku na jednu třídu. 

Nejvíce žáků v jedné třídě je v obcích Jestřabí, Návojná, Poteč a Vysoké Pole. 

Kapacita škol je téměř zaplněna. Některé školy jsou již naplněny na maximum. Při vyšším počtu 

přihlášených dětí do mateřských škol může dojít k situaci, že dítě nebude do školky přijato. Tato 

skutečnost se již stává realitou. Zejména děti ze spádových obcí již nemohou být přijaty do školky, kde 

bylo zvykem, ale musí se hlásit do jiných školek, kde ještě není kapacita zcela obsazena.  

To přináší mnoho problémů, zejména pro rodiče dětí. Tato nastalá situace bude muset být řešena 

komplexně, což bude záviset na dohodě zřizovatelů a ředitelů mateřských škol. 

Tabulka 24 Obsazenost tříd 

Mateřská škola 
Obsazenost tříd 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Brumov-Bylnice 30,80 25,33 24,83 24,83 

Drnovice 21,00 21,00 20,00 20,00 

Jestřabí 17,50 16,50 28,00 28,00 

Loučka 20,00 20,00 17,00 19,00 

Návojná 28,00 28,00 28,00 27,00 

Nedašov 28,00 28,00 20,00 20,00 

Nedašova Lhota 25,00 26,00 26,00 25,00 

Poteč 28,00 28,00 28,00 28,00 

Štítná nad Vláří 26,00 23,00 27,00 26,50 

Valašské Klobouky 27,00 27,00 27,00 25,67 

Vlachovice 24,67 24,67 24,67 24,00 

Újezd 25,00 24,00 23,00 20,50 

Vysoké Pole 28,00 28,00 24,00 28,00 

Celkem 25,31 24,58 24,42 24,35 
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4.5.3 Financování mateřských škol 

Tabulka znázorňuje financování mateřských škol na území ORP Valašské Klobouky. Jedná se o 

financování z RUD. 

Tabulka 25 Financování MŠ z RUD 

Mateřská škola 2013 2014 2015 2016 

Brumov-Bylnice 1 198 120 1 219 040 1 228 654 1 312 094 

Drnovice 163 380 168 420 164 920 176 120 

Jestřabí 272 300 264 660 230 888 246 568 

Loučka 155 600 160 400 140 182 167 314 

Návojná 217 840 224 560 230 888 237 762 

Nedašov 217 840 224 560 329 840 352 240 

Nedašova Lhota 194 500 208 520 214 396 220 150 

Poteč 217 840 224 560 230 888 246 568 

Štitná nad Vláří-Popov 404 560 368 920 445 284 466 718 

Valašské Klobouky 1 260 360 1 299 240 1 335 852 1 356 124 

Vlachovice 575 720 593 480 610 204 634 032 

Újezd 389 000 384 960 379 316 361 046 

Vysoké Pole 217 840 224 560 197 904 246 568 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 20 ukazuje celkové náklady a výnosy jednotlivých mateřských škol za rok 2017 a je zde 

vyčíslen také rozdíl. Mateřské školy, které jsou součástí základních škol jsou vyčísleny celkově i se 

základní školou v tabulce číslo 

Tabulka 26 Celkové náklady a výnosy za rok 2017 v tis Kč 

Mateřská škola Náklady Výnosy Rozdíl 

Brumov-Bylnice 10605,79 10609,54 3,75 

Jestřabí 2009,41 2014,89 5,48 

Loučka 1632,92 1642,1 9,18 

Návojná 2019,89 2019,89 0 

Nedašova Lhota 1949,32 1949,32 0 

Poteč 1877,83 1878,28 0,45 

Štitná nad Vláří-Popov 4502,22 4518,76 16,54 

Valašské Klobouky 11156,63 11240,88 84,25 

Vlachovice 4980,38 4982,27 1,89 

Celkem 40734,39 40855,93 121,54 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.6 Základní umělecké školy 

Na území ORP Valašské Klobouky se nachází pouze jedna ZUŠ a to ve Valašských Kloboukách. 
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Základní umělecká škola ve Valašských Kloboukách je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. 

Poskytuje základy vzdělávání ve třech uměleckých oborech 

• Hudební 

• Výtvarný 

• Taneční  

Škola organizuje studium převážně pro žáky základních a středních škol. Výuka probíhá podle 

schválených učebních plánu a ŠVP ve formě přípravného a základního studia I. a II. Stupně. Žáci 

hudebního oboru získávají praktické zkušenosti v souborech a uplatňují je při četných vystoupeních na 

veřejnosti v rámci regionu.  

ZUŠ byla založen v roce 1955. Vzhledem k velké spádové oblasti má sedm dloužených pracovišť 

(Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří, Nedašov, Drnovice, Újezd, Vlachovice, Francova Lhota). Ve všech 

odloučených pracovištích se vyučuje hudební obor, v Újezdě, Drnovicích a Štítná nad Vláří také 

výtvarný obor. Kapacita školy je odpovídající a je naplňována. 

Škola má výbornou spolupráci se všemi Základními a Mateřskými školami v regionu, pro něž pořádá 

výchovné koncerty. 

ZUŠ má celkem 22 pedagogických pracovníků. 

4.7 Neformální a zájmové vzdělávání 

Na území ORP Valašské Klobouky je mnoho neformálních a zájmových sdružení, které pracují s dětmi.  

Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky 

Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky byl zřízen Městem Valašské Klobouky jako příspěvková 

organizace k 1. 8. 2006. 

Předmětem činnosti organizace je: 

• naplnění volného času dětí, žáků, studentů, popřípadě dalších osob zájmovou činností, 

• péče o nadané děti, žáky a studenty, 

• pořádání a organizace soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů, 

• zajišťování výchovných, vzdělávacích, zájmových, popřípadě tematických rekreačních akcí, 

• zajišťování osvětové činnosti pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě i další 

osoby, 

• další činnost střediska volného času podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. 

Příspěvková organizace jako dům dětí a mládeže je typem střediska volného času a poskytuje zájmové 

vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením 

§ 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 

Z výše uvedeného se nejvíce věnujeme pravidelné zájmové činnosti prostřednictvím kroužků v oblasti 

společenské, techniky, přírodovědy a sportu. DDM má takřka 60 kroužků a navštěvuje je přes 700 

přihlášených. Nabídka kroužků je koncipována tak, aby si přišly na své všechny věkové skupiny. 

Spolupracujeme s okolními školami nejenom, co se týká kroužků, ale i při jednorázových akcích, které 

jsou dalším prostředkem k naplňování hlavního poslání DDM. Především se jedná o jednodenní zájezdy 
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do akvaparku, na bruslení, koncerty a výlety při dětských táborech. Z nich jsou nejvíce oblíbené tábory 

příměstské s výlety za památkami a zajímavostmi kraje.   

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice 

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice existuje v Brumově-Bylnici od 1. 9. 1981. Od 1. 7. 2005 je 

zřizovatelem město Brumov-Bylnice. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo otevřeno 52 zájmových kroužků, které navštěvuje celkem 721 

účastníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Kroužky jsou rozděleny na oddělení:  

• sportovní 

• technické  

• společenské.  

Nejnavštěvovanějšími kroužky jsou florbal, discodance, mažoretky a mladý zdravotník. Činnost DDM je 

celoroční se zaměřením na volnočasové aktivity. Jedná se především o sportovní soutěže a turnaje, 

společenské akce a besídky s ukázkami dovedností dětí. Technické kroužky nejčastěji předvádějí své 

výtvory na výstavách a soutěžích. Pestrá činnost je předpokladem pro smysluplné využití volného času 

dětí a mládeže. 

K velmi populárním a oblíbeným akcím patří bezesporu "Kurz taneční výchovy pro žáky 9. tříd" nebo 

akce "Za pohádkou na kolech". Velmi oblíbené jsou také různé sportovní turnaje, zájezdy. 

Letní prázdniny jsou vyhrazeny především příměstským táborům a sportovním aktivitám. 

Envicentrum pro krajinu 

Envicentrum poskytuje vzdělávací programy, kroužky, výukové pobyty a kurzy, projektovou výuku, 

ekologické poradenství aj pro děti a mládež, ale také prakticky pro všechny věkové kategorie. 

Envicentrum pro krajinu se zaměřuje na šetrné hospodaření, chov zemědělských zvířat a zpracování 

produktů. Cílem Envicentra je odbornou i laickou veřejnost seznamovat s touto problematikou 

prostřednictvím: 

• výukových programů, 

• odborných exkurzí, 

• přednášek a kurzů, 

• zpracování zemědělských produktů. 

Areál tvoří hlavní budova, která je vybavena výukovými místnostmi pro realizaci vzdělávacích 

programů a kurzů, stájemi, stodolou, útulnou, chaloupkou, sušárnou na ovoce, ptačí pozorovalnou atd. 

V letních měsících se na Envicentru konají příměstské tábory pro děti a mládež a pro rodiny s dětmi. 

Tabulka 27 SVČ přehled 

Název obce 
Počet 

zájmových 
útvarů 

Počet účastníků 

Žáci, 
studenti, 

VOŠ 
Děti Ostatní Celkem 

Brumov-Bylnice 53 532 43 115 690 

Valašské Klobouky 59 545 44 125 717 

Celkem 117 1077 87 240 1404 

 



 

43 
 

V SVČ jsou pedagogičtí a ostatní pracovníci. Primárně jsou zaměstnáváni externí pracovníci, jelikož  

je finančně vyloučené, aby SVČ tyto pracovníky plně zaměstnávali. 

Tabulka 28 Počet pracovníku v SVČ 

SVČ Pedagogičtí pracovníci Ostatní pracovníci 

Interní Externí Interní Externí 

Brumov-Bylnice 5 20 2 16 

Valašské Klobouky 3 36 2 0 

Celkem 8 56 4 16 

 

Další instituce, které působí ve vzdělávání 

Rodinné centrum Kaštánek  

Rodinné centrum Kaštánek ve Valašských Kloboukách nabízí denně od 8 do 13h zázemí a program pro 

rodiče s dětmi od 0 do 7 let. Vítáni jsou též prarodiče a těhotné ženy. RC je místem vzájemného 

setkávání a svépomoci. Rodiče s dětmi zde mohou pobýt, aktivně trávit svůj čas, vzdělávat se, tvořit a 

učit se novým dovednostem, odpočinout si a třeba regenerovat síly v náročné každodenní péči o malé 

děti. Služby jsou k dispozici jak obyvatelům Valašských Klobouk, tak i občanům okolních obcí 

dojíždějícím do města. K dispozici je u nás volná herna se spoustou hraček, kuchyňský kout s možností 

uvařit si kávu a čaj nebo ohřát donesené jídlo v mikrovlnné troubě, přebalovací pult, postýlka a kojící 

koutek. Návštěvníkům nabízí též službu hlídání dětí, bezplatný přístup na internet a psychologické 

poradenství.    

Program zahrnuje jak činnosti pro děti (výtvarné, pohybové, zážitkové atd.), tak aktivity pro rodiče 

(tvořivé dílny, besedy o zdraví, péči o děti i o sebe a vzdělávací kurzy). 

Národopisný soubor Klobučan  

• Působení dětí ve folklorním souboru děti vede ke zdravým návykům a společensky 

akceptovatelnému chování. 

• poznávání tradic a zvyků našich předků – děti přejímají normy chování, život v rodině, 

získávají úctu k rodnému místu  

• poznávání jiných kultur – při prezentaci národních tradic v zahraničí se děti setkávají s jinými 

kulturami a poznávají tak souvislosti a rozmanitosti světa 

• movitá odpovědnost – děti mají odpovědnost za svěřené krojové vybavení a hudební 

nástroje, jsou vedeny k jejich ochraně a hrdosti na dědictví předků 

• nemovitá odpovědnost – poznávají nemovité památky, řemesla a tradiční postupy, poznávají 

hodnotu práce 

• osobní růst – rozvoj nadání, sociálních a volních vlastností při spolupráci v kolektivu, 

odpovědnost za společné výsledky, kreativita, zdravá soutěživost, obětavost… 

• zdravý způsob života – při hudebním, pěveckém a tanečním výkonu jsou vedeny k udržování 

životosprávy a fyzické zdatnosti 

• účelné využití volného času  

• vzorové chování skupiny – potírání nežádoucích jevů při dosahování společného cíle, 

společné řešení kritických životních situací s kamarády 

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky  
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Posláním tohoto sdružení je především morální, duchovní a kulturní obnova společnosti, zaměřená na 

upevnění manželství a rodiny, jako základu zdravé společnosti. Centrum pro rodinu bylo zřízeno 

Arcidiecézí olomouckou jako pobočka Centra pro rodinný život v Olomouci. V roce 2010 bylo sdružení 

zaregistrováno na MV ČR. Své služby nabízí nejen ve farnosti a děkanátu, ale všem občanům 

valašskoklobouckého regionu. 

Centrum pro rodinu má 12 členů, téměř při všech akcích pomáhá mnoho dobrovolníků. 

Rozvíjí konkrétní aktivity, které směřují k naplňování poslání sdružení, zejména v oblastech: 

• péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže 

• přípravy mladých lidí na manželství a rodičovství 

• prevence vzniku krizových stavů v rodinách nabídkou programů pro manžele, rodiče, mládež 

a dalších členů rodiny 

• nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů 

• vzdělávání 

4.8 Sociální situace 

4.8.1 Sociálně patologické jevy 

Prakticky nejčastější sociálně patologické jevy, které můžeme spokojovat s dětmi a žáky je záškoláctví, 

adrese a šikana, delikvence mladistvých a kriminalita mládeže, drogy a drogová závislost. Díky stále se 

rozvíjejícím technologiím se čím dál častěji setkáváme s kyberšikanou, sextingem, stalkingem, apod. 

Sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučenou lokalitou se rozumí území nebo oblast obývaná významnou měrou osobami, které 

jsou sociálně vyloučené nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně vyloučené lokality se velice 

často vyznačují velmi specifickými územními a sociálními charakteristikami.  Na území České republiky 

se nachází celkem 606 sociálně vyloučených lokalit. Na území ORP Valašské Klobouky se nachází 

lokalita se SVL.  

Instituce a zařízení pro vyhledávání poradenské pomoci a spolupráce v řešení sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže 

Jestliže nastane problém, který se nadá vyřešit svépomocí, mohou se rodiče, škola, opatrovníci obrátit 

na instituce, které zajišťují poradenskou pomoc. Jsou to např.: 

• Pedagogicko-psychologická poradna 

• Oddělení péče o dítě a rodinu referátu sociálních věcí 

• Speciálně pedagogická centra 

• Střediska výchovné péče pro děti a mládež 

• Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

• Ambulance odborného psychologa 

• Speciální poradenská centra pro drogové a jiné závislosti, týrané a zneužívané děti 

• Speciální telefonické linky 

4.8.2 Sociální a jiné služby zaměřené na děti a mládež na území ORP Valašské Klobouky 

Dětský domov 

http://slovnik.mpsv.cz/socialni-vylouceni.html
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V obci Valašské Klobouky - Smolina je dětský domov se základní a praktickou školou. V dětském 

domově nyní žije 32 dětí ve věku od 5 do 21 let, které jsou rozdělené do čtyř samostatných rodinných 

skupin. Dům dětí ve Smolině má také odloučené pracoviště v obci Návojná, kde je v provozu praktická 

základní škola. Zde dochází 22 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. 

Nízkoprahové zařízení 

Mezi sociální služby na území MAS řadíme nízkoprahové zařízení KamPak?, rodinné centrum Kaštánek 

a terénní asistenční službu.  

Nízkoprahové zařízení KamPak?, pobočka Valašské Klobouky, je určena pro děti od 6 let do 26 let. Tyto 

děti jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo jsou v obtížné životní situaci. Nabízí výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakty se společenským prostředím, pomáhá při 

uplatňování oprávněných práv a zájmů dětí a také nabízí socioterapie.  

Rodinné centrum Kaštánek ve Valašských Kloboukách je určeno pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let, 

prarodiče, těhotné ženy a seniory. Tato cílová skupina zde může trávit svůj společný čas, setkávat se 

s druhými, účastnit se tvořivých programů, besed, přednášek a vzdělávat se prostřednictvím 

jazykových, vzdělávacích, předporodních kurzů a jiných dle zájmu klienta. Centrum nabízí pro rodiče a 

děti pohybové, výtvarné, hudební, taneční, rukodělné a sociální aktivity. Součástí centra je agrodvůr se 

zvířaty, o které se klienti starají. Stávající kapacita centra je 15-20 dospělých plus děti.  

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky je zaměřena na rodiny s nezletilými dětmi. Rodiny se 

většinou nachází ve finanční tísni, rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní či mají problémové děti, ale 

snaží se tuto situaci zlepšit. Asistenční služby nabízí svým klientům sociální poradenství a pomoc 

s hospodařením rodiny.  

Charita Valašské Klobouky 

Charita Valašské Klobouky je nestátní nezisková organizace, která navázala na činnost dobrovolné 

charity, která zde působila již od roku 1998. Svoji činnost zahájila 1.11.2005, a to především díky 

místnímu duchovnímu otci Mgr. Karlu Janíčkovi a několika aktivním farníkům. Je účelové zařízení 

římskokatolické církve s právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která tvoří s 

ostatními diecézními charitami v ČR Charitu Česká republika, která je členem mezinárodních složek 

Caritas Internationalis a Caritas Europa. 

V roce 2011 Charita Valašské Klobouky provozovala čtyři sociální služby. Jedná se o dvě střediska 

pečovatelské služby, denní stacionář a osobní asistenci. Mimo tyto základní služby provozuje Rodinné 

a mateřské centrum MALENKA v Brumově-Bylnici. Dále provozuje půjčovnu kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek a Charitní šatník. Další činností je zapojení se do celostátní Tříkrálové sbírky 

Charity Česká republika a sbírky v kostelích na podporu charitního díla – Postní almužna. Mimo 

uvedené aktivity je zapojena v rámci Arcidiecézní charity Olomouc do humanitárních aktivit u nás a v 

zahraničí. 

Poradenské centrum pro rodinné a partnerské vztahy 

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci osobám, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto 

situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a 

stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke 

zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů. 
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Cíle služby 

- Pomáhat rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných 

problémů a krizí. 

- Podporovat obnovení psychické rovnováhy a uplatnění vlastních sil, schopností a dovedností. 

- Motivovat a podporovat k soudržnosti a ve vytváření pozitivního a harmonického prostředí pro 

vzájemné soužití a především pro zdravý vývoj dětí. 

- Působit preventivně u partnerských, rodinných a manželských rozvratů a rozvodů. 

- Zmírňovat negativní dopady rozvodů, rozvratů u zúčastněných osob a jejich okolí. 

Cílová skupina 

- rodiny s dětmi, manželé, partneři i jednotlivci, kteří mají problémy v osobním životě, v 

manželském, partnerském a rodinném soužití a v jiných mezilidských vztazích 

- osoby v krizi 

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

- Cílová skupina není věkově omezena. 

Základní činnosti služby 

- psychologické, sociální a právní poradenství 

- individuální, párová a rodinná terapie 

- psychoterapie 

- krizová intervence 

- rodinné mediace 

4.9 Návaznost na dokončené základní vzdělání 

Trendem několika posledních let je, že žáci po ukončení základní školy volí obory s maturitou než 

učňovské obory. Můžeme však pomalu sledovat, že v budoucnu se může tento trend zvrátit, jelikož je 

velká poptávka právě po řemeslných profesích. Velkým přínosem je to, že prosperující firmy začínají 

podporovat řemeslné obory díky nabídkám praxe pro studenty. 

Na sledovaném území se nachází Gymnázium Valašské Klobouky a Střední odborné učiliště Valašské 

Klobouky. 

Gymnázium Valašské Klobouky je vzdělávací instituce, která působí v regionu Valašskokloboucka již 65 

let. Škola poskytuje všeobecné zaměření výuky v gymnaziálních oborech a odborné studium 

ekonomického zaměření. Zaměřuje se na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro 

vysokoškolské studium a pro uplatnění v praxi. Dříve byla součástí gymnázia také obchodní akademie, 

ta však byla z kapacitních důvodů zrušena. 

Střední odborné učiliště vznikla v letech 1924 – 1925. Škola nabízí učební obory jak pro žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami, tak klasické učební obory: automechanik, opravář zemědělských 

strojů, kuchař-číšník, ošetřovatel, zedník, strojírenské práce, zednické práce, stravovací a ubytovací 

služby, pečovatelské služby, malířské a natěračské práce, veřejnosprávní činnosti, podnikání.  
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Žáci a studenti ze sledovaného území nejvíce navštěvují školy ve městech: Valašské Klobouky, Slavičín, 

Luhačovice, Zlín a Vsetín. 

Přehled nejčastěji navštěvovaných gymnázií, středních škol a učilišť: 

• Gymnázium Valašské Klobouky 

• Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 

• Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 

• Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 

• Střední průmyslová škola Zlín 

• Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

• Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 

• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 

• Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

• Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. 

• Střední odborná škola Luhačovice 

• Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 

 Možnosti uplatnění na trhnu práce 

Na sledovaném území má sídlo několik firem, která zaměstnávají převážnou většinu místních obyvatel. 

Jedná se zejména o podniky, které jsou zaměřeny na strojírenskou výrobu, zpracovatelský průmysl, 

technické činnosti, apod. 

V tabulce můžeme vidět rozdělení zaměstnavatelů v jednotlivých obcích 

Tabulka 29 Podniky dle velikosti a obce 

Obec Zaměstnavatel Typ podnikání 
Velikost 
podniku 

Tichov Kamabe, s.r.o. Výroba a zpracování plastů 
Malý 
podnik 

Brumov-
Bylnice 

Cebes a.s. 
Výroba komutátorů, kartáčových držáků a sběracích 
kroužků 

Střední 
podnik 

Brumov-
Bylnice 

TRIODYN 
DELTA, s.r.o. 

Výroba malých lisovaných komutátorů pro 
automobilový průmysl a ruční elektrické nářadí 

Střední 
podnik 

Brumov-
Bylnice 

Elseremo a.s. 
Elektroinstalace, výroba rozvaděčů nízkého napětí, 
inženýrská činnost, obnovitelné zdroje, ubytování a 
rekreace 

Střední 
podnik  

Brumov-
Bylnice 

Kloboucká 
lesní s.r.o. 

Těžba dřeva, pěstební práce, doprava dřevní hmoty 
a pilařská výroba 

Střední 
podnik 

Drnovice 
Anvis AVT 
s.r.o. 

Zpracování gumárenských směsí 
Velký 
podnik 

Loučka 
Polfin Ploština, 
s.r.o., 

Výroba plastových obalů, kovovýroba 
Střední 
podnik 

Loučka Conec s.r.o 
Výroba, montáž zařízení pro ústřední výtápění a 
zdravotechniku 

Střední 
podnik 

Štítná nad 
Vláří-
Popov 

JAVORNÍK-CZ-
PLUS s.r.o. 

Zemědělská výroba, kovo a dřevovýroba 
Střední 
podnik  

https://www.stredniskoly.cz/skola/600014487.html
https://www.stredniskoly.cz/skola/600014461.html
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Štítná nad 
Vláří-
Popov 

TAS Štítná s. r. 
o. 

Stavební činnost 
Malý 
podnik 

Újezd 
Kovex Újezd, 
s.r.o. 

Kovoobrábění, koupě zboží za účelem dalšího 
prodeje a prodej 

Malý 
podnik 

Újezd 
Pevot 
PRODUKT, 
s.r.o. 

Výroba a zpracování plastů, kovoobrábění, 
zámečnictví 

Malý 
podnik 

Újezd Zlínské stavby 
Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování 

Střední 
podnik 

Valašské 
Klobouky 

Filmont, s.r.o. Stavební činnost 
Malý 
podnik 

Valašské 
Klobouky 

Důbrava 
chemické 
výrobní 
družstvo 

Výroba nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků a prodej 
chemických látek  

Střední 
podnik 

Valašské 
Klobouky 

Orsák 
autoopravna 
s.r.o. 

Autoopravna, karosárna, lakovna, pneuservis, STK 
Malý 
podnik 

Valašské 
Klobouky 

ORTO plus, 
s.r.o. 

Výroba obuvi a kožené galanterie 
Malý 
podnik 

Valašské 
Klobouky 

EUROCORP 
s.r.o. 

Silniční motorová doprava, opravy silničních vozidel, 
zámečnictví, obrábění 

Malý 
podnik 

Valašské 
Kloobuky 

Groz-Beckert 
Czech s.r.o. 

Výroba jehel do průmyslových a šicích strojů 
Střední 
podnik 

Vlachovice 
AGA - speciální 
technická pryž, 
s.r.o. 

Výroba produktů z lisované pryže 
Malý 
podnik 

Vlachovice 
Jiří Rak 
- RASSO 

Doprava a stavební mechanizace 
Malý 
podnik 

Křekov 
DOORS CZ, 
s.r.o. 

Výroba oken a dveří 
Malý 
podnik 

Křekov Klip, s.r.o. Zemědělství 
Malý 
podnik 

Křekov TVD, a.s. 
CNC zpracování plechů, kovovýroby, lisování 
technické pryže a termoplastů 

Střední 
podnik 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Vyhodnocení dotazníkové šetření 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) provedlo v období 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 

výzkum potřeb základních a mateřských škol na území jednotlivých ORP. Výzkum je součástí projektu 

Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání realizovaného v letech 2014-2020 v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem je dodat realizátorům budoucích projektů 

využívajících evropských fondů OP VVV a IROP podklady za příslušné území ORP k přípravě projektů. 

Zapojení škol do dotazníkového šetření bylo dobrovolné. 

Tento dotazník zahrnoval hodnocení aktuálního stavu a plánovaného zlepšení v horizontu pěti let. 
Hlavních oblastí bylo šest:  

• Podpora inkluzivního a společenského vzdělávání 

• Podpora rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti 

• Podpora rozvoje matematické (pre)gramotnosti 

• Podpora kompetencí k podnikání, iniciativě a kreativitě  

• Podpora polytechnického vzdělávání  

• Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 
Vedlejší oblasti byly tři:  

• Rozvoj jazykové gramotnosti  

• Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

• Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

•  
Analýza potřeb mateřských škol 

Ve sledovaném ORP Valašské Klobouky je celkem 15 ředitelství mateřských škol. Z toho 13 mateřských 

škol (86,7 %) kompletně vyplnilo dotazník. Dotazníky nevyplnily 2 ředitelství. Oproti průměru  

ve Zlínském kraji (93,1 %) je zapojení MŠ v ORP Valašské Klobouky lehce podprůměrné, avšak oproti 

výsledkům z celé České republiky 88,8 % je výsledek průměrný. 

Tabulka 30 Počet a podíl vyplněných dotazníků 

ORP Valašské Klobouky 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet 
podíl 
(v %) 

počet 
podíl (v 

%) 
počet 

podíl (v 
%) 

Počet ředitelství vykonávajících činnost MŠ 15 100,0 319 100,0 5 282 100,0 

z toho kompletně vyplnilo dotazník 13 86,7 297 93,1 4 688 88,8 

z toho nevyplnilo dotazník 2 13,3 22 6,9 594 11,2 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Z hlavních oblastí, podporovaných z operačních programů (OP), je v rámci ORP Valašské Klobouky 

nejvíce preferovaný rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení, podpora polytechnického 

vzdělávání a podpora rozvoje matematické pregramotnosti. V rámci Zlínského kraje a ČR jsou taktéž 

nejvíce preferovány – rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení a podpora 

polytechnického vzdělávání.  Na třetí příčce se v rámci kraje umístila Podpora rozvoje čtenářské 

pregramotnosti, v rámci ČR to byla podpora inkluzivního/společného vzdělávání.  Pořadí škol  

je znázorněno v tabulce č….. (1 – nevyšší priorita, 3 – nejnižší priorita) 
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Tabulka 31 Pořadí hlavních oblastí podporovaných z OP 

Hlavní oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 1 1 1 

Podpora polytechnického vzdělávání 2 2 2 

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 3 4 5 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 4 5 3 

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 5 3 4 

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 6 6 6 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Z vedlejších oblastí podporovaných z OP je nejvíce preferováno ICT včetně potřeb infrastruktury 

(podpora digitálních kompetencí, konektivita škol). Tento výsledek je stejný ve všech srovnávaných 

úrovních, jak v rámci Zlínského kraje, tak v ČR. (1 – nevyšší priorita, 3 – nejnižší priorita) 

 

Tabulka 32 Pořadí vedlejších oblastí podporovaných z OP 

Vedlejší oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

ICT včetně potřeb infrastruktury  1 1 1 

Jazykové vzdělávání  2 2 2 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence  

3 3 3 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

5.1 HLAVNÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP 

5.1.1 Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Tabulka 33 Investice v letech 2010 – 2015 

Investice v letech 2010–2015 
v rámci 

ORP 

v rámci 

kraje 

v rámci 

ČR 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 

infrastruktury školy (stavba, rekonstrukce, modernizace budovy, 

učebny, místnosti, dvora atp.) 

53,8% 42,1% 39,2% 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 

vnitřního vybavení školy  
30,8% 20,5% 24,0% 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

V letech 2010 – 2015 investovalo do infrastruktury 53,8 % škol ve SO ORP Valašské Klobouky, oproti 

Zlínskému kraji i České republice je to nadprůměr. Do vnitřního vybavení školy investovalo v letech 

2010 – 2015 30,8 % škol, oproti Zlínskému kraji i České republice je to taktéž nadprůměrný stav. 

Tabulka 34 Stavby a rekonstrukce 
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Stavby, rekonstrukce 

Podíl MŠ v rámci ORP plánujících 
stavět / rekonstruovat (v %) 

Podíl MŠ v rámci 
ORP jejichž plán se 

bude týkat 
bezbariérovosti  

(v %) 
2016 –2018 2019–2020 

Stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí školy  

76,9 23,1 7,7 

Nová výstavba nebo přístavba budov 23,1 0,0 7,7 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na 
podporu polytechnického vzdělávání  

23,1 23,1 7,7 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 23,1 0,0 7,7 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 15,4 23,1 30,8 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce 
a modernizace pláště budovy 

15,4 0,0 7,7 

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 15,4 23,1 15,4 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 15,4 7,7 7,7 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 15,4 23,1 15,4 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny 7,7 23,1 15,4 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Mateřské školy se v letech 2016 – 2020 nejčastěji zmiňovaly, že se plánují věnovat stavebním úpravám 

a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy, např. hřišť, zahrad apod. Novým 

výstavbám či přístavbám budov, stavebním úpravám a rekonstrukcím prostor  

pro polytechnické vzdělávání, stavebním úpravám a rekonstrukcí školní jídelny se plánuje věnovat  

23,1 % škol v letech 2016 – 2018, respektive 2019 – 2020. Bezbariérovým stavebním úpravám  

a rekonstrukcím se v letech 2016-2018 plánuje věnovat 15,4% MŠ a v letech 2019-2020 zájem  

o bezbariérové úpravy a rekonstrukce stoupl na 23,1%.  Ostatní rekonstrukce, udržovací práce  

a modernizace pláště budovy chce v letech 2016-2018 realizovat 15,4 mateřských škol, v dalších letech 

už žádná škola tyto investice neplánuje. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny a tělocvičny chce 

15,4% MŠ. A Stavební úpravy a rekonstrukce heren chce v letech  2016-2018 pouze 7,7% dotazovaných 

MŠ v ORP Valašské Klobouky, v dalších letech stoupl podíl MŠ plánujících tyto investice na 23,1%.  

Tabulka 35 Vybavení 

Vybavení 

Podíl MŠ v rámci ORP plánujících 
pořízení vybavení 

(v %) 

2016 –2018 2019–2020 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických 
pracovníků 

84,6 61,5 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  84,6 61,5 

Nové didaktické pomůcky 76,9 61,5 

Vybavení třídy 69,2 46,2 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 69,2 53,8 

Software pro ICT techniku 61,5 46,2 

Připojení k internetu v hernách, ve škole 53,8 38,5 

Interaktivní tabule 53,8 53,8 

Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 46,2 61,5 
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Vybavení herny 46,2 46,2 

Vybavení knihovny 38,5 30,8 

Vybavení školní jídelny 38,5 38,5 

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 30,8 46,2 

Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 23,1 38,5 

Vybavení tělocvičny 15,4 38,5 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Nejvíce mateřských škol plánuje v letech 2016-2018 vybavit svoji školu výpočetní technikou  

pro potřeby pedagogů a také pořídit vybavení pro podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 

čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 

V letech 2019-2020 plánuje také více než polovina dotazových mateřských škol investovat  

do nových didaktických pomůcek a do vybavení prostor školy pro rozvoj polytechnických dovedností. 

5.1.2 Podpora polytechnického vzdělávání 

Všechny dotazové mateřské školy v ORP Valašské Klobouky odpověděly, že pedagogové by rádi 

rozvíjeli své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívali je ve výchově (kurzy dalšího 

vzdělávání, studium literatury). Mateřské školy plánují disponovat vzdělávacími materiály  

pro vzdělávání polytechnického charakteru a také dostatečným technických a materiálním 

zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností dětí. 

Nejlépe mateřské školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Technické, 

přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP PV - hodnota 

3,15 ze 4 = ideální stav. Naopak MŠ nejhůře hodnotily aktuální stav v oblasti Škola aktivně spolupracuje 

s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky – hodnota 1,85 ze 4 = ideální stav. 

Tabulka 36 Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku (v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání 92,3 

Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti polytechniky 

53,8 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Mateřské školy vidí jako největší překážku v oblasti podpory polytechnického vzdělávání nedostatek 

financí na podporu polytechnického vzdělávání, dále pak nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky. 

5.1.3 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti  

Mateřské školy mají v oblasti matematické pregramotnosti nejvíce v plánu nakupovat aktuální 

literaturu, multimédia pro rozvoj této oblasti. Dále mají v plánu co nejvíce zlepšovat informovanost  

a spolupráci s rodiči a také zabezpečit mateřské školy dostatečným technickým a materiálním 

vybavením pro rozvoj matematické pregramotnosti. Dále chtějí lépe využívat interaktivní metody  

a pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti. 

Nejlépe mateřské školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v oblasti Škola podporuje 

rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní 
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cíle) - hodnota 2,92 ze 4 = ideální stav a nejlépe hodnocenou byla podoblast Učitelé MŠ rozvíjejí  

své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, 

studium literatury aj.) – hodnota 2,92 ze 4 = ideální stav. Naopak nejhůře hodnotily aktuální stav 

v podoblasti Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické 

pregramotnosti – hodnota 1,85 ze 4 = ideální stav. 

Tabulka 37 Překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

Překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku (v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné 
pregramotnosti  

69,2 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj 
pregramotnosti 

69,2 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

 

Jako největší překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti se jeví nedostatek stabilní 

finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, 

chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet 

pomůcek apod.) a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti. 

5.1.4 Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

Mateřské školy v oblasti inkluzivního/společného vzdělávání plánují vytvářet podmínky pro realizaci 

inkluzivních principu ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného učení pedagogických pracovníků, pravidelná 

metodická setkání členů pedagogického sporu atd.). Mateřské školy také plánují,  

že pedagogové budou více využívat speciální i kompenzační pomůcky. Dále chtějí, aby pedagogové 

navazovali vztahy s místními a regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré 

praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.). Mateřské školy také plánují, aby pedagogové 

spolupracovali při naplňovaní vzdělávacích potřeb dětí (např. společnými poradami týkajícími  

se vzdělávání těchto dětí apod.). 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Škola podporuje 

bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy - hodnota 3,31 ze 4 = ideální stav, 

naopak nejslabší se cítí v podoblasti Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince – hodnota 1,00 

ze 4 = ideální stav. 

Tabulka 38 Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku (v %) 

v rámci ORP 

Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci 
s heterogenními skupinami dětí  

92,3 

Velký počet dětí ve třídách 69,2 

Nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti 
inkluze vč. metodické podpory ze strany MŠMT  

69,2 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 
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Mateřské školy jako největší překážku v oblasti podpory inkluzivního či společného vzdělávání vidí 

nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí  

(např. asistentů pedagogické i nepedagogické pracovníky) 

Z dotazníkového šetření vzešly další dvě významné překážky inkluzívního vzdělávání a to velký počet 

dětí ve třídách a nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze  

vč. metodické podpory ze strany MŠMT. 

5.1.5 Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

Mateřské školy považují zlepšení v existenci či využívání knihovny (školní či místní). V oblasti čtenářské 

pregramotnosti plánují mateřské školy také zlepšení ve využívání interaktivních metod  

a pomůcek, s tím souvisí i zajištění dostatečného technického a materiálního zabezpečení a také 

pravidelné nákupy aktuální beletrie a další literatury, multimédií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti.  

Další zlepšení, které chtějí mateřské školy docílit je informovanost a spolupráce v oblasti rozvoje 

čtenářské pregramotnosti s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, 

služeb knihovny, kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.). Mateřské školy  

v letech 2016-2020 plánují také podporovat rozvoj čtenářské pregramotnosti  

a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů, včetně stanovení konkrétních cílů.  

Ve školách budou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace 

ke čtenářství, např. formou výstav dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových 

příběhů apod. 

 
Tabulka 39 Čtenářská pregramotnost 

Čtenářská negramotnost 

Podíl MŠ v rámci ORP 
plánujících zlepšení (v %) 

2016–2018 2019–2020 

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna  84,6 7,7 

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje 
čtenářské negramotnosti 

84,6 15,4 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 
s rodiči 

84,6 7,7 

Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci 
školních vzdělávacích programů  

76,9 15,4 

Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské 
pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství  

76,9 7,7 

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí  76,9 7,7 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením 
v oblasti čtenářské pregramotnosti 

76,9 15,4 

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia 
pro rozvoj čtenářské negramotnosti 

76,9 7,7 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 
čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

69,2 23,1 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a 
využívají je ve výchově  

61,5 23,1 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Nejlépe mateřské školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Ve škole existuje 

čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské kroužky, nástěnky, místo pro vystavování apod. 7) – hodnota 

3,00 ze 4 = ideální stav. Naopak nejhůře hodnotily aktuální stav v oblasti Ve škole  
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jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti – hodnota 

1,92 ze 4 = ideální stav. 

 

V oblasti čtenářské gramotnosti je ve stejném poměru největší překážkou nedostatek stabilní finanční 

podpory pro rozvoj čtenářské pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící 

finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) 

a nedostatečný interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti. Další překážkou, kterou 

mateřské školy vyplnily, byl nedostatek možností pro sdílení dobré praxe. 

Tabulka 40 Překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

Překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramot 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti  69,2 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti 69,2 

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe 46,2 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

5.1.6 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Nejvíce mateřských škol při dotazníkovém šetření zvolilo, že chtějí systematicky učit prvkům iniciativy 

a kreativity. Toto prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí. Školky plánují 

disponovat dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity. Ve škole bude v rámci 

vzdělávacího procesu nastaveno také bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí. 

Učitelé chtějí rozvíjet své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívat je ve výchově, učitelé budou 

také využívat poznatků v praxi a sdílet dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou 

i s učiteli z jiných škol. 

Nejlépe mateřské školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v oblasti Škola nabízí pestré 

možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu atp.) 

- hodnota 3,23 ze 4 = ideální stav. Naopak nejhůře hodnotily aktuální stav v oblasti Škola disponuje 

dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity – hodnota 2,77 ze 4 = ideální stav. 

Tabulka 41 Překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

Překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro 
rozvoj iniciativy a kreativity 

92,3 

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a 
kreativity 

46,2 

Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
rozvoje iniciativy a kreativity 

30,8 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Pro všechny školy je největší překážkou v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. 



 

56 
 

5.2 VEDLEJŠÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP 

5.2.1 ICT včetně potřeb infrastruktury 

Mateřské školy v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v letech  

2016 – 2020 plánují podporu pedagogů v základních znalostech práce s počítačem a internetem  

a jejich využívání pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, 

aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.). Mateřské školy také plánují  

aby, pedagogové měli základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání  

a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost 

bezpečného chování na internetu apod.) 

Mateřské školy v ORP Valašské Klobouky lépe hodnotily aktuální stav v podoblasti Pedagogové mají 

základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 

(vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného chování na internetu 

apod.) - hodnota 3,08 ze 4 = ideální stav. Aktuální stav v oblasti Pedagogové mají základní znalosti 

pedagogů práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce  

s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.) hodnotily 

průměrnou hodnotou 2,92 ze 4 = ideální stav. 

Tabulka 42 Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající 
techniky)   

100,0 

Nevhodné / zastaralé ICT vybavení  61,5 

Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
digitálních kompetencí   

38,5 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Všechny mateřské školy vidí jako největší překážku oblasti podpory digitálních kompetencí 

pedagogických pracovníků nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby 

stávající techniky) a také většina mateřských škol odpověděla, že má nevhodné či zastaralé ICT 

vybavení. Další překážku vidí v nedostatku příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti digitálních kompetencí  

5.2.2 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Mateřské školy v oblasti sociální a občanské dovednosti v letech 2016 – 2020 plánují zlepšení  

v rozvíjení vztahu k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších technologií. Dále 

chtějí, aby v mateřské škole byla pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání, bylo 

pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek  

a zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění), 

aby byla rozvíjena schopnost sebereflexe a sebehodnocení u dětí a rozvíjena schopnost dětí učit  

se. Mateřské školy také plánují rozvíjet schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout  

a poskytnout pomoc.  Plánují také, aby výuka směřovala k přípravě na výuku v základní škole, 

k základním společenským návykům a pravidlům chování v různých prostředích. 
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Nejlépe mateřské školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav s počtem 3,15 ze 4 = ideální 

stav tyto 3 oblasti: Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání, v oblasti 

Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí a v oblasti Škola rozvíjí schopnost 

dětí učit se. 

Naopak nejhůře hodnotily aktuální stav v oblasti Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání 

informačních, komunikačních a dalších technologií – hodnota 2,69 ze 4 = ideální stav.  

Analýza potřeb základních škol 

Ve správní obvodu ORP Valašské Klobouky je celkem 11 ředitelství vykonávajících činnost ZŠ. Z toho  

10 (90,9 %) z nich kompletně vyplnilo dotazník. Oproti průměru Zlínského kraje 96,9 % a České 

republiky 95,7 % je to mírně podprůměrný počet zapojených škol do dotazníkového šetření. 

Tabulka 43 Počet a podíl vyplněných dotazníků 

Počet a podíl vyplněných dotazníků 

v rámci ORP  
(v %) 

v rámci kraje  
(v %) 

v rámci ČR 
 (v %) 

počet podíl počet podíl počet podíl 

Počet ředitelství vykonávajících činnost ZŠ 11 100,0 261 100,0 4 165 100,0 

z toho kompletně vyplnilo dotazník 10 90,9 253 96,9 3 985 95,7 

z toho nevyplnilo dotazník 1 9,1 8 3,1 180 4,3 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Z hlavních oblastí podporovaných z operačních programů je nejvíce preferován rozvoj infrastruktury 

školy, včetně rekonstrukcí a vybavení, a podpora rozvoje matematické gramotnosti.  V rámci Zlínského 

kraje se hlavní podporované oblasti shodují s ORP Valašské Klobouky. V rámci celé České republiky jsou 

nejvíce preferovány oblasti – rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení  

a podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. 

Tabulka 44 Hlavní oblasti podporované z OP 

Hlavní oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 1 1 1 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 2 2 3 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 3 3 2 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 4 4 4 

Podpora polytechnického vzdělávání 5 5 5 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
žáků 

6 6 6 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Z dalších oblastí podporovaných z operačních programů je nejvíce preferováno jazykové vzdělávání.  

V rámci Zlínského kraje a ČR je to taktéž jazykové vzdělávání, jak je vidět v tabulce níže. 

 

 

Tabulka 45 Další oblasti podporované z OP 

Další oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 
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Jazykové vzdělávání  1 1 1 

ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních 
kompetencí, konektivita škol) 

2 2 2 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence  

3 3 3 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

5.3 HLAVNÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP 

5.3.1 Rozvoj infrastruktury školy 

Tabulka 46 Investice v letech 2010-2015 

Investice v letech 2010–2015 
v rámci 

ORP 
v rámci 

kraje 
v rámci 

ČR 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
infrastruktury školy 

60,0% 58,1% 52,7% 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
vnitřního vybavení školy  

100,0% 97,6% 90,0% 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

V letech 2010 – 2015 investovalo do infrastruktury 60,0 % základních škol v ORP Valašské Klobouky, 

oproti Zlínskému kraji i České republice je to mírně nadprůměrný výsledek. Do vnitřního vybavení školy 

v letech 2010 – 2015 investovalo 100 % základních škol v ORP Valašské Klobouky, což je oproti 

Zlínskému kraji i České republice mírně nadprůměrný počet. 

Tabulka 47 Stavby a rekonstrukce 

Stavby, rekonstrukce 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících 
stavět / rekonstruovat (v %) 

Podíl ZŠ v rámci ORP 
jejichž plán se bude 

týkat bezbariérovosti 2016 –2018 2019–2020 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 50,0 10,0 60,0 

Stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí školy  

80,0 10,0 30,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 30,0 30,0 20,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, 
informačního centra školy 

20,0 20,0 20,0 

Nová výstavba nebo přístavba budov 30,0 20,0 20,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 30,0 10,0 10,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, 
družiny, klubu apod. 

60,0 20,0 10,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 10,0 0,0 0,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 10,0 0,0 0,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 
informatiky 

10,0 10,0 0,0 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce 
a modernizace pláště budov; zateplení budov  

40,0 20,0 0,0 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné 
kuchyňky 

20,0 10,0 0,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Základní školy se v letech 2016–2020 nejvíce plánují věnovat bezbariérovým stavebním úpravám  

a rekonstrukcím škol, stavebním úpravám a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
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školy.  Stavebním úpravám a rekonstrukcím školní jídelny, družiny či klubů, stavebním úpravám  

a rekonstrukcím tělocvičny a kmenových tříd a také novým výstavbám nebo přístavbám budov. 

Tabulka 48 Vybavení 

Vybavení 

Podíl ZŠ v rámci ORP plánujících 
pořízení vybavení (v %) 

2016 –2018 2019–2020 

Vybavení knihovny 70,0 10,0 

Vybavení kmenových tříd 50,0 20,0 

Vybavení počítačové učebny  50,0 30,0 

Interaktivní tabule 50,0 20,0 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy  50,0 20,0 

Audiovizuální technika  40,0 10,0 

Software pro ICT techniku 40,0 20,0 

Nové didaktické pomůcky 40,0 20,0 

Vybavení polytechnických učeben  30,0 10,0 

Vybavení mobilní počítačové učebny  30,0 0,0 

Vybavení tělocvičny 30,0 20,0 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 30,0 10,0 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 30,0 0,0 

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 30,0 0,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Nejvíce základních škol plánuje v letech 2016 – 2020 vybavení knihovny (70 %), kmenových tříd  

a vybavení počítačové učebny (stolní počítače). Základní školy také plánují vybavení interaktivními 

tabulemi, vybavení pro podporu podnětného vnitřního prostředí školy, dále audiovizuální technikou, 

software pro ICT techniku a nové didaktické pomůcky. 

5.3.2 Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

Všechny dotazované základní školy plánují v letech 2016-2018 disponovat dostatečným technickým  

a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti. 

 Školy dále plánují pravidelně nakupovat aktuální literaturu a multimédia pro rozvoj matematické 

gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ. Učitelé 1. i 2. stupně chtějí rozvíjet své znalosti v oblasti matematické 

gramotnosti a využívat je při výuce (kurz dalšího vzdělávání, studium literatury atd.) a také využívat 

poznatky v praxi a sdílet dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli  

z jiných škol. Chtějí také podporovat matematické myšlení u žáků a podporovat individuální práci s žáky 

s mimořádným zájmem o matematiku. Školy chtějí podporovat existenci kroužků či doučování 

s mimoškolními aktivitami v oblasti matematické gramotnosti. 

Při hodnocení aktuálního stavu sledovaných oblastí považují školy ORP Valašské Klobouky  

za nejlépe rozvinutou Podporu rozvoje matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (škola má stanoveny konkrétní cíle) – hodnota 3,2 ze 4 = ideální stav realizace naopak 

nejslabší oblastí je podle škole existence pravidelných kroužků mimoškolní aktivity v oblasti 

matematické gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.) – hodnota 2 ze 4 = ideální stav 

realizace. Nejhorší výsledek mělo také informovanost a spolupráce v oblasti matematické gramotnosti 
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s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. 

projektové dny, dny otevřených dveří apod.) – hodnota 2 ze 4 = ideální stav realizace. 

Tabulka 49 Překážky v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

Překážky v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti  60,0 

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti 
gramotnosti mimo školu  

60,0 

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku 60,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Základní školy vidí jako největší překážku v oblasti matematické gramotnosti nedostatek stabilní 

finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru 

koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek 

k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Další překážkou  

je nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu 

a také nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku. 

5.3.3 Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

Ve školách by mělo existovat čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostory 

s informace z oblasti čtenářské gramotnosti). V oblasti podpory čtenářské gramotnosti v letech 2016 – 

2020 chtějí základní školy realizovat čtenářské kroužky (pravidelné dílny čtení) a jiné mimoškolní 

aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti.  

Školy plánují také podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů. 

Učitelé 1. i 2. stupně budou rozvíjet své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívat  

je ve výuce. Učitelé plánují využívat poznatků v praxi a sdílet dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské 

gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol. Školy také budou podporovat základní znalosti  

a dovednosti, základní práce s textem a tak podporovat vyšší stupeň komplexního čtenářství. Školy 

chtějí disponovat dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské 

gramotnosti. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se školy chtějí zabývat větší spoluprácí s rodiči. 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Škola podporuje rozvoj 

jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) - hodnota 3,10 

ze 4 = ideální stav, tento výsledek vyšší než krajský a republikový průměr, naopak nejslabší se cítí  

v podoblasti Ve škole jsou realizovány čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/ jiné pravidelné 

mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti – hodnota 2,20 ze 4 = ideální stav  

a druhá nejslabší podoblast je Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu 

čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace autorských  

čtení, výstavy knih …) – hodnota 2,20 ze 4 = ideální stav. 

 

 

 

Tabulka 50 Překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 
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Překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nezájem ze strany žáků a rodičů 70,0 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti  40,0 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti  30,0 

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku  30,0 

Nedostatečné sdílení elektronických nebo jiných didaktických materiálů ze 
strany školy směrem k žákům  

30,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Základní školy vnímají jako největší překážku rozvoje čtenářské gramotnosti nezájem ze strany žáků  

a rodičů. Dále je to nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti a nedostatek 

stabilní finanční podpory pro rozvoj čtenářské gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického 

dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních 

pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.), nízká časová 

dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku a nedostatečné sdílení elektronických nebo jiných 

didaktických materiálů ze strany školy směrem k žákům. 

5.3.4 Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

Základní školy by v oblasti podpory inkluzívního vzdělávání v letech 2016 – 2020 chtěly zlepšit 

schopnost pedagogů vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání  

a nastavení různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo  

a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům  

je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií apod.). 

Dále plánují zlepšení v tom, aby škola dokázala přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně 

žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) apod.), a aby škola umožnila pedagogům navázat vztahy s  místními  

a regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo 

s jinými školami apod.) 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Škola umí komunikovat  

s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné  

a otevřené klima školy  - hodnota 3,2 ze 4 = ideální stav a dále podoblast Škola umí připravit všechny 

žáky na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání – hodnota 3,2 ze 4 = ideální stav, naopak 

nejslabší se cítí v oblasti Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince – hodnota 1,3 ze 4 = ideální 

stav.  

Tabulka 51 Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními 
skupinami žáků  

80,0 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro 
znevýhodněné žáky  

80,0 



 

62 
 

Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro 
většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami apod.   

60,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Základní školy v oblasti podpory inkluzivního a společného vzdělávání jako největší překážky vidí 

nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků (např. 

asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) a nedostatek finančních prostředků pro 

realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.). 

 Další překážka co základní školy vidí je nedostatečná osvěta v oblasti inkluze/společného 

vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod. 

5.3.5 Podpora polytechnického vzdělávání 

V oblasti podpory polytechnického vzdělávání v letech 2016 – 2020 základní školy plánují, aby učitelé 

rozvíjeli své znalosti a využívali je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.).  

Školy také plánují disponovat vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru. 

Součástí výuky polytechnických předmětu by měly být i laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty  

a podobně.  Základní školy také nejčastěji odpověděly, že si přejí, aby ve škole existovalo podnětné 

prostředí s informacemi z oblasti polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či virtuální 

místo s možností doporučovat, sdílet, ukládat či vystavovat informace, výrobky, výsledky projektů, 

apod.). Dále chtějí, aby škola využívala informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání. 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti  

Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV - hodnota 

2,9 ze 4 = ideální stav. Naopak za nejméně rozvinutou oblast školy ORP Valašské Klobouky považují 

podoblast Ve škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích – 

metoda CLILL – hodnota 1,0 ze 4 = ideální stav. 

 
Tabulka 52 Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků  80,0 

Učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL
  

50,0 

Nedostatečné/neodpovídající prostory  50,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

 Základní školy vidí jako nejvýznamnější překážku v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků, další překážku vidí polovina 

základních škol v ORP Valašské Klobouky v tom, že učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově 

vybavení pro výuku v CLILL. A také naráží na problém s nedostatečnými či neodpovídajícími prostory. 
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5.3.6 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

V oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků v letech 2016 – 2020 základní 

školy plánují, aby učitelé využívali poznatků v praxi a sdíleli dobrou praxi mezi sebou  

i s učiteli jiných škol. ZŠ dále plánují systematicky učit prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup 

pedagogů by měl podporovat fantazii a iniciativu dětí. ZŠ chtějí také rozvíjet finanční gramotnost žáků, 

učit je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, spravovat záležitosti a znát rizika. Učitelé by měli 

rozvíjet své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívat je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, 

studium literatury aj.). 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Škola podporuje klíčové 

kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV -hodnota 3,1 ze 4 = ideální stav a také podoblast Škola 

systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii  

a iniciativu dětí – hodnota 3,1 ze 4 = ideální stav, naopak nejslabší se cítí v podoblasti Ve škole existuje 

prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.) – hodnota 1,8 ze 4 = ideální stav a také 

podoblast Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement nebo  

v obdobných dalších (např. Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí  

na přípravě a realizaci projektů školy – hodnota 1,8 ze 4 = ideální stav. 

 
Tabulka 53 Překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

Překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
žáků 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku 80,0 

Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami 50,0 

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a kreativity 

50,0 

Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

50,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

 

Největší překážkou v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  

je jednoznačně nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku. Další 

překážku základní školy vidí v malém zájmu zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami. Dále 

nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků a nedostatek výukových materiálů, 

pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity  

 

5.4 VEDLEJŠÍ OBLASTI PODPOROVANÉ Z OP 

5.4.1 Jazykové vzdělávání 

V oblasti rozvoje jazykové gramotnosti základní školy plánují v letech 2016 – 2020 rozvíjet u žáků 

chápání života v jiných kulturách a zprostředkovávat jim ho (např. prostřednictvím filmů, fotografií, 

zahraničních pobytů apod.). Školy budou disponovat dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro výuku cizích jazyků a také budou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, 
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multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti a také tyto materiály pravidelně 

nakupuje, aby byly co nejaktuálnější. Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů chtějí 

rozvíjet své jazykové znalosti a využívat je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.).  

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Škola podporuje rozvoj 

jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) -hodnota 3,10 

ze 4 = ideální stav (vyšší než krajský a republikový průměr), naopak nejslabší se cítí v podoblasti  

Škola spolupracuje s rodilým mluvčím – hodnota 1,5 ze 4 = ideální stav. Další podoblast, v níž školy ORP 

Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav pod celorepublikovým a krajským průměrem  

je podoblast Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů (např. uplatňování 

rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů – textů, nahrávek apod.) – hodnota 1,9 ze 4 = ideální 

stav. 

 
Tabulka 54 Překážky v oblasti podpory rozvoje jazykového vzdělávání 

Překážky v oblasti podpory rozvoje jazykového vzdělávání 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti 80,0 

 Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku  60,0 

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti 
gramotnosti mimo školu  

50,0 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti  50,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Největšími překážkami v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti v základních školách je nedostatek 

stabilní finanční podpory (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených 

učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, 

k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.) a nedostatečné materiálně technické podmínky 

pro rozvoj jazykové gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.). Školy také 

vidí překážky v rozvoji jazykové gramotnosti v nízké časové dotaci rozvoje jazykové gramotnosti mimo 

výuku a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti. 

5.4.2 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

V oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v letech 2016 – 2020 plánuje 

převážná většina základních škol využívat pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové 

zdroje. ZŠ dále chtějí, aby učitelé využívali ICT učebnu nebo školní stolní počítače nejen při výuce 

informatiky a také chtějí využívat mobilní ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu,  

v projektové výuce apod. Pedagogové by měli systematicky rozvíjet povědomí o internetové 

bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků. 

 

Nejlépe školy v ORP Valašské Klobouky hodnotily aktuální stav v podoblasti Pedagogové se orientují  

v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu – hodnota 3,2 ze 4 = ideální stav, 

hodnota nadprůměrná oproti výsledku v rámci kraje a v rámci ČR. 

Naopak nejslabší se cítí v podoblasti Využívání možností BYOD pro konkrétní projekty žáků (umožnění 

žákům používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, 



 

65 
 

chytré telefony apod. - hodnota 1,60 ze 4 = ideální stav, hodnota vyšší než je krajský a republikový 

průměr. 

 
Tabulka 55 Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

(v %) 

v rámci ORP 

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení 60,0 

Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti digitálních kompetencí 

20,0 

Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků, tabletů 
vč. možnosti využití vlastních technických zařízení žáků jako např. chytrých 
telefonů, tabletů apod.) 

10,0 

Zdroj: Výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol, MŠMT ČR 

Největší překážkou v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků je nedostatek 

financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky). 

5.4.3 Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

V oblasti podpory sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí základní školy 

plánují v letech 2016 – 2020 vést žáky ke konstruktivním debatám, rozvíjet u žáků schopnosti 

sebereflexe a sebehodnocení a motivovat je k celoživotnímu učení. Škola chce také rozvíjet schopnosti 

žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb 

(učit se samostatně, v rámci skupin apod.). Škola také připravuje žáky na aktivní zapojení do života v 

demokratické společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.). 

Výuka také bezesporu bude podporovat zapojení žáků do společenského a pracovního života. 

Z hlediska hodnocení aktuálního stavu lze shrnout, že v oblasti Sociálních a občanských dovedností  

a dalších klíčových kompetencí se školy ORP Valašské Klobouky hodnotily nejlépe podoblasti Ve škole 

je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání – hodnota 3,2 ze 4 = ideální stav  

a podoblast Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků – hodnota 3,2  

ze 4 = ideální stav. Nejslabší se školy ORP cítí s hodnotou 2,7 ze 4 = ideální stav v podoblastech Ve škole  

je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, 

zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění), 

Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám a podoblast Škola rozvíjí schopnosti žáků učit  

se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit  

se samostatně, v rámci skupin apod.) 
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6 Specifická část analýzy a východiska pro strategickou část 

V návaznosti na zaměření MAP byla analyzována data výstupu šetření zahrnující předškolní, základní a 

zájmové vzdělávání na sledovaném území a související témata ovlivňující vzdělávání dětí a žáků do 15 

let. 

6.1 Vymezení priorit 

V rámci Strategického rámce byly vymezeny následující prioritní oblasti: 

• Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

• Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

• Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

• Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

 

6.2 SWOT-3 analýza 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, 
včetně rekonstrukce a vybavení 

 

Mezi silné stránky našeho území patří jistě entuziasmus některých ředitelů a zřizovatelů škol. Všichni 

se shodnou na tom, že chtějí děti vychovávat a vzdělávat v klidném a motivujícím prostředí.  

Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně rekonstrukce a 
vybavení 

Silné stránky Slabé stránky 

Snaha ředitelů a zřizovatelů o zlepšování 
technického stavu škol a školských zařízení 

Nedostatečné a zastaralé vybavení škol a školských 
zařízení, zejména tříd, učeben, tělocvičen atd. 

Snaha o útulné a motivující klima ve školách ze stran 
jak samotných pedagogů, tak i dětí a žáků 

Špatný stav venkovního prostředí škol a školských 
zařízení 

Pozitivní přístup k dotačním programům některých 
škol a školských zařízení 

Zhoršující se technický stav některých budov a 
vnitřních prostor škol a školských zařízení 

Příležitosti Hrozby 

Intenzivní využívání dotačních titulů na výstavby, 
rekonstrukce školních budov, areálu škol a vybavení 

Špatný demografický vývoj (snižující se počet 
narozených dětí, odchod obyvatel z vesnic do měst…) 

Spolupráce s místními aktéry, kteří mohou školám a 
školským zařízení pomoci jak materiálně, tak i 
formou předávání dobré praxe 

Zpřísnění legislativy ve školách, velká administrativní 
zátěž 

Zkvalitnění výuky Havarijní stav školských budov a jejich okolí  
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Některým školám chybí finanční prostředky, aby svoji školu a její okolí zrekonstruovaly či dovybavily 

v závislosti na zvyšující se úsporné, bezpečnostní a hygienické nároky.  U škol již zastarávají např. 

sociální zařízení, inženýrské sítě, vybavení učeben a venkovní prostory. Některým školám zcela chybí 

odborné učebny, kuchyně, tělocvičny apod.  

Jako největší příležitost vidíme ve využívání dotačních titulů k financování stavebních úprav a nákupu 

potřebného vybavení a pomůcek a to nejen z fondů Evropské unie, ale také národních či krajských 

zdrojů nebo nadačních fondů. 

Největšími hrozbami jsou demografický vývoj, zvyšující se administrativa, stále se měnící legislativní 

požadavky na školy a školská zatřízení a také možný havarijní stav budov škol a jejich bezprostředního 

okolí. Taková situace by však nastala v případě, že by se zřizovatelé škol a samotní ředitelé nechtěli  

o své školy adekvátně postarat. 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, 

zájmovém a neformálním vzdělávání 

 

Můžeme konstatovat, že mnoho škol v ORP Valašské Klobouky se snaží děti a žáky podporovat formou 

kroužků, kde se děti nenásilnou formou zdokonalují ve svých dovednostech. Tyto kroužky vedou 

zejména výborní učitelé. Učitelé využívají dostupné pomůcky ve své výuce, které jsou však mnohdy 

opotřebované.  

 

Jak již bylo zmíněno, tak slabou stránkou je opotřebování vybavení a pomůcek, a to zvláště  

u informačních technologií, kde jsou kladeny čím dál větší nároky na jejich modernizaci. Školy se také 

Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a neformálním 

vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

Kroužky pro děti, které vedou pracovníci škol (ICT 

dovednosti, matematika hrou, klub badatelů apod.) 
Zastarávání potřebného vybavení a pomůcek 

Využívání dostupných pomůcek ve výuce Absence zázemí pro výuku odborných předmětů 

Snaha některých škol o získání dotačních prostředků 

na vybudování a vybavení odborných učeben 
Chybějící propojení teorie a praxe 

Příležitosti Hrozby 

Využívání dotačních prostředků na rozvoj klíčových 

kompetencí, čtenářské a matematické gramotnosti, 

ICT, jazykové učebny… 

Nedostatek finančních prostředků na nákup pomůcek 

a vybavení 

Nové možnosti rozvoje znalostí pro rozvoj pedagogů 
Podpora jen některých oborů (malá podpora 

humanitních oborů, sportovních tříd apod.) 

Užší spolupráce mezi školami, rodiči a ostatními 

organizacemi působícími ve vzdělávání 
Odliv kvalitních pedagogů s potřebnou odborností 
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potýkají se zastaralým vybavením v přírodovědných učebnách, učebnách fyziky a chemie apod. 

V minulých letech byly rušeny např. dílny, které nyní musí školy obnovovat. Propojení teorie a praxe  

je problémem zejména v menších školách a na prvním stupni.  

 

I u této priority je hlavní přežitost využívání dotačních prostředků. Dále pak osobnostní rozvoj 

pedagogických pracovníků, kteří budou využívat ve výuce nové trendy a postupy, nové pomůcky  

a materiály. Příležitostí je jak spolupráce mezi školami, a to napříč všemi stupni vzdělávání, tak i rodiči 

a ostatními subjekty, jako jsou např. podnikatelé, NNO. 

 

Hrozbou zůstává nedostatek finančních prostředků. V současné době je podporováno zejména 

polytechnické vzdělávání, avšak humanitní obory podporovány nejsou. Je jasné, že ne všechny děti, 

žáci a jejich rodiče mají zájem právě o polytechnické vzdělávání, ale jsou spíše humanitně zaměřeni. 

Odliv kvalitních pedagogů může být zapříčiněn odchodem těchto učitelů do větších měst, kde jsou školy 

lépe a moderněji vybavené. 

 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

 

Mezi silné stránky řadíme dlouholeté zkušenosti v oboru vzdělávání dětí se SVP. Školy si uvědomují,  

že je velmi důležitý individuální přístup k dětem a žákům, a také využívají možnost přijmout asistenty 

pedagogů.  

 

Slabou stránkou je v některých případech nedostatek odborných pracovníků, který však může být 

kompenzován právě využíváním šablon. Nedostatečné materiální vybavení je znatelné u speciálních  

a kompenzačních pomůcek. U větších škol je problém s řešením bezbariérovosti. Ředitelé škol 

Inkluzivní/společné vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

Již mnoho let se v MŠ a ZŠ vzdělávají děti se SVP 
Nedostatek odborných pracovníků a menší kvalifikace 

stávajících pracovníků 

Možnost škol přijmout asistenty pedagogů 
Nedostatečné materiální vybavení v oblasti 

speciálních a kompenzačních pomůcek 

MŠ a ZŠ se snaží individuálně přistupovat k potřebám 

dětí 
Vysoké nároky na bezbariérovost 

Příležitosti Hrozby 

Finanční podpora asistentů, speciálních pedagogů a 

psychologů (šablony) 

Vysoké nároky na pedagogické pracovníky a vybavení 

v rámci inkluzivního vzdělávání 

Zlepšení inkluzivního vzdělávání Rušení speciálních a praktických škol 

Zlepšení bezbariérovosti škol Snížení kvality výuky 
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nemohou vždy postavit nový výtah, který by zpřístupnil učebny ve vyšších patrech. Snahou je, aby byly 

ve větší míře využívány „schodolezy“ a podobná zařízení. 

 

Velkou příležitostí v rámci inkluzivního vzdělávání je finanční podpora formou šablon. Toto opatření  

je však pouze krátkodobého charakteru. Menší mateřské školy si je dle slov jejich ředitelů nemohou 

dovolit. 

 

Celkové zlepšení inkluzivního vzdělávání je prioritou snad všech škol. Školy proto chtějí využívat 

všechny dostupné prostředky, aby mohly vzdělávat děti, a to bez rozdílů, tudíž se snaží přizpůsobovat 

individuálním potřebám žáků. 

 

Hrozbou zůstává obava ze snížení kvality výuky. Někteří pedagogové se obávají inkluze. 

 

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

 

Silnou stránkou je aktivní využívání dotačních možností na vzdělávání pedagogů a to jak formou DVPP, 

kurzů, stáží, výměny zkušeností, tematických setkávání apod. Některé základní školy aktivně 

spolupracují se středními školami, využívají služeb NNO, komunikují s pedagogickými poradnami, 

podnikatelskými subjekty a ostatními subjekty působícími ve vzdělávání. V mnoha případech je vidět 

snaha samotných pedagogických pracovníků, kteří se chtějí dále vzdělávat a prohlubovat své znalosti. 

 

Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Silné stránky Slabé stránky 

Dotační možnosti na vzdělávání pedagogů 
Nedostatečné personální zajištění (zejména v malých 

MŠ) 

Pedagogové mají zájem se vzdělávat Velká administrativní zátěž 

Spolupráce některých škol s ostatními subjekty 

(napříč všemi stupni vzdělávání, NNO, poradnami…) 

Pasivita některých pedagogů (neochota přijmout nové 

trendy ve vzdělávání) 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj nových vzdělávacích metod a rozvoj 

zájmového vzdělávání 
Nezájem o osobnostní rozvoj pedagogů 

Aktivní spolupráce mezi školami (školskými 

zařízeními) napříč všemi stupni vzdělávání a mezi 

školami (školskými zařízeními) a rodiči 

Nekoncepčnost a krátkodobost školské politiky státu 

Organizování vzdělávacích akcí pedagogických 

pracovníků v regionu 
Neochota spolupráce  
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Slabou stránkou je zvláště u mateřských škol nedostatečné personální zajištění. Dalším problémem  

je velká administrativní zátěž a to zejména ředitelů škol. Problémem je i neochota některých pedagogů 

dále se vzdělávat. Jedná se zejména o starší učitele, kteří již nemají motivaci k dalšímu vzdělávání. 

 

Příležitost vidíme v rozvoji nových vzdělávacích metod a v rozvoji zájmového vzdělávání. To povede  

ke zkvalitňování vzdělávání na našem území a také se školy a školská zařízení lépe přizpůsobí moderním 

trendům. Příležitostí je spolupráce mezi jednotlivými školami a také rodiči. Je důležité, aby se tato 

spolupráce co nejvíce prohlubovala. Školy se mohou mezi sebou předávat své zkušenosti. Díky 

spolupráci s rodiči mohou školy lépe reagovat na individuální potřeby zejména dětí se SVP, anebo 

nadanými dětmi. Jestliže do vzdělávacího procesu zapojíme rodiče, budou se cítit více angažováni  

ve vzdělání svých dětí. 

 

Hrozbou je nezájem o osobnostní rozvoj pedagogů. U takových pedagogů se ztrácí motivace učit se 

novým věcem a tím zkvalitňovat svou výuku. Pedagogové by se měli učit novým vzdělávacím trendům, 

aby zatraktivnili svoji výuku. Nekoncepčnost a krátkodobost školské politiky státu vidíme zejména 

v nastavení personální podpory u šablon pouze na jeden rok. Jsou zde ale i další problémy, které školám 

pomáhají pouze krátkodobě. Neochota spolupráce je hrozbou, která může postihnout naše školy. 

Jedná se o neochotu jak ze strany samotných škol, tak i ostatních subjektů, se kterými by školy chtěli 

spolupracovat, avšak tyto subjekty na jejich výzvu nereagují a nechtějí se zapojit.  
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7 Strategická část 

Cílem aktivity je nalezení shody na dlouhodobé/střednědobé vizi do roku 2023 pro rozvoj v oblasti 

předškolního a základního vzdělávání. V této fázi ještě nejsou určovány konkrétní dílčí kroky/aktivity, 

ale pouze jejich „rámec“. Cílem tohoto rámce je především zajistit následnou korekci akčního plánu  

a konkrétních aktivit tak, aby nedocházelo k odchýlení od hlavních priorit strategie. To znamená,  

že strategie slouží jako referenční rámec akčním plánům a aktivitám a jejím úkolem je zajistit 

koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti. 

Řídící výbor projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu 

investičních potřeb se Strategickým rámce MAP do roku 023, a to vždy po konzultaci s partnery 

(proběhne připomínkové řízení a vypořádání připomínek. Tím se aktualizuje Strategický rámec MAP  

do roku 2023 a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic v území. V rámci aktualizace lze pouze 

přidávat návrh investiční akce v území, která je v souladu se Strategickým rámcem MAP. 

Požadavek na zařazení investice do MAP může vznést jakákoli škola nebo vzdělávací subjekt na území 

MAP. Při požadavku na zařazení investice školy je základním předpokladem souhlas zřizovatele 

s daným investičním záměrem školy. Návrh investiční akce do výstavby a vybavení nových excelentních 

nebo nadstandardních vzdělávacích prostor navíc podléhá souhlasu posouzení pracovní skupinou 

Vzdělávání zřízenou Regionální stálou konferencí, která má v kompetenci Krajský akční plán (KAP). 

Pracovní skupina Vzdělávání RSK se zajišťuje Dohoda o potřebnosti a využitelnosti investice a studie 

proveditelnosti. 

Strategický rámec priorit je přílohou tohoto dokumentu. První verze byla schválena Řídícím výborem 

2. 2. 2017. 

7.1 Vize 

Školy v ORP Valašské Klobouky jsou moderní, dobře vybavené a poskytují svým dětem a žákům klidné, 

přátelské a tvořivé prostředí, kde se mohou rozvíjet a vzdělávat.  Školy jsou uzpůsobeny individuálním 

potřebám dětí a žáků. Vzdělávání v území je kvalitní, motivuje žáky k dosahování dobrých výsledků, 

aby se mohli v budoucnu dobře přizpůsobit potřebám trhu práce.  

Je navázána dobrá spolupráce mezi školami, rodiči, organizacemi neformálního vzdělávání a ostatními 

subjekty ovlivňujícími vzdělávání v území. Tato spolupráce je prospěšná pro všechny a přispívá zejména 

k rozvoji osobnosti dětí a žáků. 

Zaměstnanci škol jsou kvalitními kantory, kteří jsou spravedliví, aktivní a jsou nakloněni k inkluzivnímu 

vzdělávání. 

 

7.2 Popis cílů a priorit 

7.2.1 Priority a cíle ORP Valašské Klobouky 

Prioritní oblasti a cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb daného území. Celkem byly 

definovány čtyři prioritní oblasti, u nichž byly stanoveny cíle. 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 
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Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství 

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury 

 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Cíl 3.2. Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Cíl 3.3.  Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání 

 

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cíl 4.2.  Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání 

 

7.3 Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření 

Povinná opatření 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Doporučená opatření 

• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

• Kariérové poradenství v základních školách 
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Průřezová a volitelná opatření  

• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP 

se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

 P1 P2 P3 D1 D2 D3 V1 V2 

Cíl 1.1. XXX XXX XXX XX XXX  XXX XXX 

Cíl 1.2 XXX X XXX XXX XX    

Cíl 1.3. XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX 

Cíl 1.4. XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX 

Cíl 2.1. XX X X XXX XXX XX XX XXX 

Cíl 2.2. XX XXX XX XX     

Cíl 2.3.   X XXX X XXX X X 

Cíl 2.4. XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX 

Cíl 3.1. XXX XX XXX XXX X  X X 

Cíl 3.2. XXX XX XXX XX XX  XX XX 

Cíl 3.3. XXX  XXX      

Cíl 4.1 XXX XXX XXX  XXX  XXX XXX 

Cíl 4.2 XX XX XX XX XX XX XX XX 
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7.4 Popis cílů a priorit 

Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení slouží k vytváření 

podnětného prostředí. Pro samotnou výuku je zapotřebí také využívat potenciál 

vnitřních prostor jednotlivých škol a to dle individuálních potřeb. Pro děti a jejich 

výchovu je důležité, aby jim školy a školská zařízení vytvořily co nejlepší podmínky  

pro rozvoj. Podporovány tedy budou rekonstrukce odborných učeben, tříd, družin, 

dílen, tělocvičen, šaten, kabinetů, knihoven a ostatních vnitřních prostor škol  

a školských zařízení.  

Budovy škol potřebují nejen celkové opravy a rekonstrukce, ale také opravy plášťů, 

krytiny, výměny oken, zateplení. Dále je zapotřebí rekonstruovat sociální zařízení, 

inženýrské sítě, odpady, rozvody vody. Do této kategorie spadá také bezbariérovost. 

Může dojít také k rozšiřování škol a školských zařízení, díky němuž dojde k optimalizaci 

výuky a vytvoření dostatečné kapacity ve školách. Jedná se o budování kmenových 

tříd a odborných učeben. 

Budovy škol a školských zařízení budou tak bezbariérové, bezpečné, energeticky 

úsporné, hygienické a budou vytvořeny co nejlepší podmínky ke vzdělávání a výchově. 

Bezpečnost bude zajištěna vybudováním nebo rekonstrukcí přístupových cest, 

chodníků a instalací zabezpečovacích systémů. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  

Střední vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet realizovaných rekonstrukcí a oprav budov škol 

Počet zrekonstruovaných učeben 

Počet nově vzniklých učeben 

Počet projektů na vybudování a rekonstrukci přístupových cest a doprovodné 

infrastruktury 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Kvalitní, dostupné a bezpečné prostředí areálu mateřských, základních škol  

a vzdělávacích zařízení je důležité pro utváření pozitivní image. Podporuje 

volnočasové a pohybové aktivity a rozvíjí dovednosti dětí.  Děti tak mohou smysluplně 

trávit čas mimo budovu školy a školských zařízení, kde se budou vzdělávat, sportovat 

nebo relaxovat.  

V areálech škol a jejich bezprostřední blízkosti se budou budovat, modernizovat  

či obnovovat sportoviště, zahrady, víceúčelové hřiště, venkovní učebny, místa 

pasivního odpočinku, doprovodná zeleň a ostatní úpravy areálů škol.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Střední vazba 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Slabá vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet realizovaných obnov, revitalizací 

Počet nově vzniklých objektů 

Počet vybavených sportovišť, dětských hřišť, odpočinkových zón, venkovních učeben 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Cílem je nákup vybavení a pomůcek pro vytvoření pozitivního a motivujícího prostředí 

pro děti. Jedná se o vybavení odborných učeben, kmenových tříd, jídelen a kuchyní, 

knihoven, technikou pro pedagogy, didaktickými pomůckami, tabulemi, 

logopedickými pomůckami a vybavením potřebným pro výchovu a výuku dětí a žáků  

ve formálním i neformálním vzdělávání. 

Vybavení a nákup potřebných pomůcek je velmi důležitý pro rozvoj jak samotných 

dětí, tak i pracovníků škol. Školy a školské zařízení, které jsou dobře a moderně 

vybavené, mohou zvyšovat kvalitu výuky, mimoškolních aktivit, tak i rozvoj jednotlivců 

či skupin. Je velmi důležité, aby se děti a ostatní účastníci vzdělávání cítili ve školách  

a školských zařízeních co nejlépe. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá vazba 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet učeben s novým vybavením 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

Volnočasové aktivity rozvíjí dětskou kreativitu, prohlubují jejich znalosti neformální 

formou, podporují jejich zdravý vývin a formují jejich osobnost. 

Do volnočasových aktivit můžeme řadit různé kroužky, kluby, kurzy, ale i např. 

doučování, výuku výtvarných, hudebních nebo sportovních oborů.  

Rozvojem volnočasových aktivit se tedy rozumí výstavba či rekonstrukce zařízeních 

poskytujících tyto aktivity. Rekonstrukce či modernizace vnitřních prostor, nákup 

potřebného vybavení a pomůcek. Volnočasové aktivity mohou být zřizovány přímo  

při mateřských a základních školách, ale také v uměleckých školách, neformálním 

vzdělávání, NNO, školských zařízeních a při středních školách, kde také probíhají 

volnočasové aktivity určené pro žáky základních škol. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá vazba 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Indikátory 

Počet podpořených volnočasových aktivit  

Počet dětí zapojených do volnočasových aktivit 

Počet nově vzniklých volnočasových aktivit 

Počet vybavených klubů pro volnočasové aktivity 

Počet rekonstruovaných a modernizovaných prostor pro volnočasové aktivity 



 

78 
 

 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality v oblasti 

polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, jazykového a přírodovědného 

vzdělávání. Rozvojem odborných kompetencí se rozumí modernizace vybavení 

učeben, nákup pomůcek potřebných pro výuku. 

Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci, ale také samotní 

pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou je u dětí a žáků zvýšit zájem  

o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných 

kompetencí také lépe uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. 

v oblasti polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe pochopit 

jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také k tomu 

uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů. 

Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce a to napříč 

stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním vzděláváním. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) 
dle Postupů 
MAP 

Silná vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Slabá vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Indikátory Počet vybavených odborných učeben 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet navázaných spoluprací 
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Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti je jednou 

z nejdůležitějších kompetencí v rámci vzdělávání dětí a žáků. U každého dítěte a žáka 

je potřeba posílit jejich vztah právě k těmto předmětům. To se dá docílit moderními 

učebními metodami, aktivním využíváním pomůcek a učebních materiálů, vzniku 

různých kroužků a klubů pro děti a žáky a s tím související vybavení. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Indikátory 
Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet vzniklých a kroužků a klubů 

Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství 

Rozvoj kariérového poradenství umožní prohloubit či navázat spolupráci mezi 

základními a středními školami, ale také podnikatelskými subjekty, úřady práce a 

jinými subjekty.  

Žákům na základních školách budou předávány relevantní informace pro jejich další 

výběr střední školy a o možnostech uplatnění na trhu práce.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Slabá vazba 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

Počet dětí zapojených do kariérového poradenství 

Počet podpořených subjektů 

Počet zapojených subjektů 
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Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury 

Tento cíl se zaměřuje na modernizaci digitálního vybavení v mateřských a základních 

školách a v ostatních školských zařízeních. Spadá zde nejen nákup vybavení  

počítačových učeben, výpočetní techniky, ale také interaktivních tabulí, pomůcek 

usnadňujících výuku pedagogům a žákům. Cílem je i zabezpečení konektivity.  

Pedagogové by měli umět zacházet s moderními technologiemi a vybavením, které 

jim dnešní doba poskytuje a také ho aktivně využívat pro svou výuku. Výuka se tak 

stává atraktivnější nejen pro samotné učitele, ale také děti a žáky.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet nově vybudovaných učeben na ICT 

Počet zrekonstruovaných, upravených učeben pro ICT 

Seznam nově pořízeného vybavení 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  

jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. Pedagogové 

zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho speciální potřeby, čímž  

se předejde problému školního neúspěchu nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  

Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům zažít úspěch  

ve vzdělávání.  

Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného vzdělávání všech dětí  

a přizpůsobování se jejich potřebám. 

Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního psychologa, 

asistentů a s tím související budování potřebného zázemí a materiálního vybavení  

pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory budou moci využívat i organizace 

neformálního vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
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(témata) dle 
Postupů 
MAP 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Střední vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Slabá vazba 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Počet integrovaných dětí 

Počet podpořených subjektů 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.2.  Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Děti a žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, vyžadují individuální přístup  

a nezbytné úpravy ve vzdělávacím plánu, které se lépe uzpůsobí jejich zdravotnímu 

stavu nebo jejich životním podmínkám. 

Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí a žáků, a to díky 

nákupu speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek, které vytvoří podmínky  

pro inkluzivní vzdělávání dětí a žáků v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Střední vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Seznam pořízeného vybavení 
Počet integrovaných dětí 
Počet podpořených subjektů 
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Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.3.  Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního 

vzdělávání 

Pedagogové by se měli zajímat o děti a žáky, kterých se týká inkluze, zajímat se o jejich 

potřeby a snažit se pro ně zajistit maximum. Aby bylo dosaženo kvalitního vzdělávání 

všech dětí a žáků, je nutné, aby pedagogové rozvíjeli své vzdělávací kompetence. 

V rámci tohoto cíle se budou moci pořádat semináře, workshopy či metodické dny, 

které umožní pedagogům lépe se seznámit s problematikou inkluze. Hlavním cílem  

je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků a podpoření profesního růstu pedagogických 

pracovníků především prostřednictvím kurzů DVPP v oblasti inkluzivního vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Indikátory 

Počet pedagogických pracovníků úspěšně absolvujících DVPP v oblasti inkluzivního / 
společného vzdělávání (v MŠ i ZŠ) 
Počet absolvovaných seminářů 
Počet podpořených subjektů  

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Hlavním cílem je zajistit pedagogům a dalším pracovníkům rozšíření jejich odborných 

specializací a jazykových kompetencí ve vzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci by měli být podporováni ve svém profesním a odborném růstu 

v závislosti na vývoji školství a vytváření nových efektivních vzdělávacích metod,  

aby mohli dětem a žákům předávat informace odpovídající aktuální úrovni poznání  

z příslušné specializace. 

Zvyšováním kvalifikací pedagogů dojde nejen k jejich osobnímu růstu, ale napomůže 

to také ke zvýšení úrovně kvality vzdělávání ve škole a školském zařízení. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

Počet účastníků vzdělávání z řad pedagogů a dalších pracovníků působících 

ve vzdělávání 

Počet absolvovaných seminářů  
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Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 4.2.  Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání 

Cílem je rozvíjet spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a dalšími subjekty  

ve vzdělání za účelem zvýšení přenosu informací a využití jejich poznatků z praxe. Mezi 

další subjekty patří zřizovatelé, rodiče, NNO, podnikatelé, školící centra, střední školy 

a ostatní subjekty. 

Snahou je, aby se zvyšovala úroveň pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá 

praxe. Posílí se schopnost komunikovat a spolupracovat napříč všemi subjekty 

zapojených do vzdělání.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Počet projektů spolupráce mezi školami 

Počet projektů spolupráce mezi školami a dalšími subjekty 
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8 Roční akční plán MAP ORP Valašské Klobouky 

Výstupem aktivit plánovaných v Akčním plánu nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit 

plánovaných v MAP patří také návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace  

a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé. V plánu mohou být 

navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních 

samospráv nebo krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů. Výstupem 

MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti neformálního 

vzdělávání nebo sociálních služeb, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci 

v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků, nebo poskytují například preventivně výchovné 

aktivity. Akční plán obsahuje aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a infrastrukturní projekty, 

které jsou zpracovány na období jednoho školního roku. Zodpovědnost za realizaci těchto konkrétních 

projektů, a tím i plnění indikátorů, mají realizátoři aktivit.  

Řídící výbor se rozhodl roční akční plán zpracovat na školní rok 2018/2019 a to ve všech prioritách 

rozvoje vzdělávání definovaných ve Strategickém rámci. 

8.1 Priority a cíle ORP Valašské Klobouky 

Prioritní oblasti a cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb daného území. Celkem byly 

definovány čtyři prioritní oblasti, u nichž byly stanoveny cíle. 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém  

a neformálním vzdělávání 

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství 

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury 

 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl 3.1. Individuální přístup k dětem a žákům 

Cíl 3.2. Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Cíl 3.3. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání 

 

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cíl 4.2. Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzděláván 
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Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Opatření 1.1.1 Rekonstrukce vnitřních prostor škol a školských zařízení a řešení 

bezbariérovosti – zajištění kvalitního stavu budov 

Popis cíle opatření Zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení slouží 

k vytváření podnětného prostředí. Pro samotnou výuku je zapotřebí 

také využívat potenciál vnitřních prostor jednotlivých škol a to dle 

individuálních potřeb. Pro děti a jejich výchovu je důležité, aby jim školy 

a školská zařízení vytvořily co nejlepší podmínky  

pro rozvoj. Podporovány tedy budou rekonstrukce odborných učeben, 

tříd, družin, dílen, tělocvičen, šaten, kabinetů, knihoven a ostatních 

vnitřních prostor škol a školských zařízení.  

Budovy škol potřebují nejen celkové opravy a rekonstrukce, ale také 

opravy plášťů, krytiny, výměny oken, zateplení. Dále je zapotřebí 

rekonstruovat sociální zařízení, inženýrské sítě, odpady, rozvody vody. 

Do této kategorie spadá také bezbariérovost. Může dojít také 

k rozšiřování škol a školských zařízení, díky němuž dojde k optimalizaci 

výuky a vytvoření dostatečné kapacity ve školách. Jedná se o budování 

kmenových tříd a odborných učeben. 

Budovy škol a školských zařízení budou tak bezbariérové, bezpečné, 

energeticky úsporné, hygienické a budou vytvořeny co nejlepší 

podmínky ke vzdělávání a výchově. 

Odůvodnění Školy potřebují nejen rekonstrukce a vybudování učeben, které slouží 

k rozvoji klíčových kompetencí, ale především rekonstrukce a obnovy 

stávajících prostor, jako jsou např. kuchyně, zateplení, výměna 

osvětlení budovy, toalety, umývárny, rozvody, vytápění, snížení 

energetické náročnosti budov, přístavba školy. Většina škol byla 

zbudována před desítkami let a jsou jak fyzicky, tak morálně 

opotřebované. Rozvody elektřiny či vytápění jsou již ve špatném stavu 

a potřebují výměnu. V dotačních programech by se mělo pamatovat  

i na tyto skutečnosti, a nejen na budování nových tříd.  

Dále je kladen důraz na zajištění bezbariérovosti. V některých více 

členěných budovách je to velký problém, aby byla bezbariérovost 

zabezpečena až do horních pater škol. Školy však tyto investice musí 

vynaložit. 

Tento fakt vychází z osobních pohovorů s řediteli škol a zřizovateli. Také 

se to odrazilo ve SWOT analýze 

Aktivity škol Rekonstrukce kuchyně, zateplení budovy, výměna osvětlení, 

rekonstrukce a vybudování toalet, umýváren, výměna rozvodů, 

vytápění, snížení energetické náročnosti budov, přístavba, 

zabezpečení bezbariérovosti. 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit v rámci MAP 
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Cíl 1.1 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Opatření 1.1.1 Rekonstrukce, obnova, revitalizace a vybudování kvalitního venkovního 

prostředí – kvalitní, motivující a podnětné venkovní prostředí 

Popis cíle opatření Kvalitní, dostupné a bezpečné prostředí areálu mateřských, základních 

škol a vzdělávacích zařízení je důležité pro utváření pozitivní image. 

Podporuje volnočasové a pohybové aktivity a rozvíjí dovednosti dětí.  

Děti tak mohou smysluplně trávit čas mimo budovu školy a školských 

zařízení, kde se budou vzdělávat, sportovat nebo relaxovat.  

V areálech škol a jejich bezprostřední blízkosti se budou budovat, 

modernizovat či obnovovat sportoviště, zahrady, víceúčelové hřiště, 

venkovní učebny, místa pasivního odpočinku, doprovodná zeleň  

a ostatní úpravy areálů škol. 

Odůvodnění Každá škola musí dbát na kvalitní, podnětné a bezpečné venkovní 

prostředí školy.  

Ke škole také většinou náleží i sportovní areál, který se musí pravidelně 

udržovat. Prvky v areálu škol musí být bezpečné a musí splňovat 

bezpečnostní normy. 

Školy v našem území chtějí mít dostupné, moderní a kvalitně vybavené 

venkovní prostředí. Jedná se o vybudování venkovních učeben, hřišť  

a přilehlých prostor, jako jsou např. nádvoří, zahrada.  

Nároky na výuku se neustále zvyšují. To platí i u kvalitního a moderního 

venkovního zázemí pro výuku např. polytechnických předmětů, EVVO, 

pohybových aktivit, apod. 

Venkovní hřiště ve většině případů potřebuje rekonstrukci. V některých 

školách takové hřiště chybí a je zapotřebí jej vybudovat.  

Aktivity škol Využití venkovních prostor pro zkvalitnění vzdělávání, a to jak 

pohybových aktivit, tak i prostor na podporu EVVO, polytechniky, apod. 

Aktivitou škol bude hledání finančních zdrojů na realizaci projektu  

a to buď formou dotací nebo jiných zdrojů. Realizace akcí plánových 

v příloze MAP, popř. přidání nových investičních záměrů. 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit. Příklady dobré praxe. 
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Cíl  Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Opatření  Vybavení interiéru škol 

Popis cíle opatření Cílem je nákup vybavení a pomůcek pro vytvoření pozitivního  

a motivujícího prostředí pro děti. Jedná se o vybavení odborných 

učeben, kmenových tříd, jídelen a kuchyní, knihoven, technikou pro 

pedagogy, didaktickými pomůckami, tabulemi, logopedickými 

pomůckami a vybavením potřebným pro výchovu a výuku dětí a žáků  

ve formálním i neformálním vzdělávání. 

Vybavení a nákup potřebných pomůcek je velmi důležitý pro rozvoj jak 

samotných dětí, tak i pracovníků škol. Školy a školské zařízení, které 

jsou dobře a moderně vybavené, mohou zvyšovat kvalitu výuky, 

mimoškolních aktivit, tak i rozvoj jednotlivců či skupin. Je velmi 

důležité, aby se děti a ostatní účastníci vzdělávání cítili ve školách  

a školských zařízeních co nejlépe. 

Odůvodnění Všechny základní a mateřské školy a školská zařízení musí být vybaveny 

kvalitním vybavením, pomůckami a výukovými materiály. Proto, aby 

mohly školy rozvíjely své žáky, musí být vybaveny moderními 

pomůckami. Podnětné a motivující prostředí je pro žáky a učitele velmi 

důležité. 

U vybavenosti jsou nejčastější požadavky na nákup moderních 

technologií (ICT techniky, server-LAN-wifi, hardwarové a softwarové 

vybavení, nové didaktické pomůcky, interaktivní tabule). Dále vybavení 

učeben, šaten, kabinetů, dílen a knihoven, modernizace výukových 

pomůcek, vybavení zaměřené na rozvoj gramotností a polytechnického 

vzdělávání, a to nejen vybavení dílen, ale také přírodovědných učeben, 

jazykových učeben, apod. 

Aktivity škol Vybavení ZŠ a MŠ novými pomůckami 

Hledání možností na vybavení interiéru ZŠ a MŠ 

Vyhledávání nových trendů ve výuce 

Hledání finančních prostředků na nákup vybavení a pomůcek 

Příprava vhodných projektových záměrů na nákup vybavení  

a pomůcek 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení dobré praxe 
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Cíl  Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření  Kvalitní, podnětné a motivující prostory - výstavba družiny pro děti  

a tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny a přilehlých prostor 

Popis cíle opatření Volnočasové aktivity rozvíjí dětskou kreativitu, prohlubují jejich znalosti 

neformální formou, podporují jejich zdravý vývin a formují jejich 

osobnost. 

Do volnočasových aktivit můžeme řadit různé kroužky, kluby, kurzy,  

ale i např. doučování, výuku výtvarných, hudebních nebo sportovních 

oborů.  

Rozvojem volnočasových aktivit se tedy rozumí výstavba  

či rekonstrukce zařízeních poskytujících tyto aktivity. Rekonstrukce  

či modernizace vnitřních prostor, nákup potřebného vybavení  

a pomůcek. Volnočasové aktivity mohou být zřizovány přímo  

při mateřských a základních školách, ale také v uměleckých školách, 

neformálním vzdělávání, NNO, školských zařízeních a při středních 

školách, kde také probíhají volnočasové aktivity určené pro žáky 

základních škol.  

Odůvodnění Děti musí mít vybudované dobré zázemí nejen při běžné výuce, ale musí 

mít také dobře vybavené i ostatní prostory, jako jsou družiny, tělocvičny 

apod. Ředitelé základních a mateřských škol chtějí zabezpečit dětem 

podnětné a moderní zázemí. Chtějí také zabezpečit moderní výukové 

pomůcky, které odpovídají dnešním trendům. 

V některých školách tělocvična chybí a je potřeba ji vybudovat. 

Družiny, tělocvičny, lehárny, šatny apod. musí být adekvátně vybaveny. 

Aktivity škol Příprava vhodných projektových záměrů na rekonstrukce, úpravu  

či vybudování zcela nové tělocvičny, popř. družiny, dětského klubu 

apod. 

Vybavení ZŠ a MŠ novými pomůckami 

Hledání možností na vybavení interiéru ZŠ a MŠ 

Hledání finančních prostředků na nákup vybavení a pomůcek 

Aktivity spolupráce   Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení dobré praxe 
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Cíl  Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Opatření  Výstavba, rekonstrukce odborných učeben, nákup vybavení a pomůcek 

do učeben na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 

Popis cíle opatření Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality 

v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, 

jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných 

kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek 

potřebných pro výuku. 

Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  

ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou 

je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich 

znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe 

uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti 

polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe 

pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také 

k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů. 

Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce, 

a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním 

vzděláváním. 

Odůvodnění Z osobních jednání jak s řediteli škol, tak i zřizovali vyplývá jednoznačný 

požadavek škol na realizaci výstavby, rekonstrukcí a obnov odborných 

učeben a k tom potřebné vybavení. Nároky na výuku, používané 

technologie a bezbariérovost jsou čím dál větší. Tomuto faktu se musí 

přizpůsobit i naše školy.  

Největší důraz je kladen na odborné učebny jazyků, polytechnického 

vzdělávání,  přírodních věd, apod. 

Aktivity škol Hledání možností využití výukových prostor pro zkvalitnění výuky 

odborných předmětů. Hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů. 

Příprava projektů. Hledání vhodných dotačních titulů. Realizace akcí  

a to jak stavebního charakteru, tak i nákup vybavení a pomůcek. 

Mapování nových investičních záměrů 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. 
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Cíl  Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí 

Opatření  Rozvoj odborných kompetencí ve výuce 

Popis cíle opatření Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality 

v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, 

jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných 

kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek 

potřebných pro výuku. 

Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  

ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou 

je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich 

znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe 

uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti 

polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe 

pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také 

k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů. 

Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce,  

a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním 

vzděláváním. 

Odůvodnění Jedním z cílů rozvoje škol je rozvoj klíčových kompetencí dětí,  

a to podporou zavádění nových vzdělávacích metod, jako je např. 

využívaní rodilého mluvčího, využívání moderních přístupů a pomůcek. 

Zvyšování kvality výuky. Účast dětí na různých soutěžích, exkurzích, 

stážích žáků a pedagogů a vytváření školních projektů. 

Ve výuce i mimo ji, je zapotřebí nejvíce rozvíjet klíčové kompetence 

jako je rozvoj cizích jazyků, polytechnika, EVVO, aj. 

Napříč všemi stupni je zapotřebí rozvíjet kreativní myšlení dětí. 

Zástupci vedení škol tedy vidí velký potenciál v rozvoji klíčových aktivit 

prostřednictvím vzdělávacích aktivit pro děti, a to jak v samotných 

hodinách (např. zapojení rodilého mluvčího do výuky, využívání 

názorných ukázek, apod.) 

Aktivity škol Hledání možností využití např. externích školitelů, odborníků z praxe. 

Hledání financování. Příprava projektů, akcí, vyučovacích hodin. 

Realizace projektů, akcí. Mapování nových možností pro rozvoj 

klíčových kompetencí 

u dětí a žáků. 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. 

Společné akce. Sdílení pedagogů apod. 
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Cíl  Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí 

Opatření  Rozvoj klíčových kompetencí ve spolupráci s odborníky 

Popis cíle opatření Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality 

v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, 

jazykového a přírodovědného vzdělávání. Rozvojem odborných 

kompetencí se rozumí modernizace vybavení učeben, nákup pomůcek 

potřebných pro výuku. 

Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci,  

ale také samotní pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou 

je u dětí a žáků zvýšit zájem o technické obory a prohloubit jejich 

znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných kompetencí také lépe 

uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti 

polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe 

pochopit jejich fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také 

k tomu uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů. 

Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce,  

a to napříč stupni škol, popř. mezi formálním a neformálním 

vzděláváním. 

Odůvodnění Spolupráci je zapotřebí rozvíjet i mezi školami a úspěšnými firmami  

a živnostníky a tím dětem a žákům ukazovat příklady dobré praxe. 

Dochází tím k prohlubování spolupráce, navazování dobrých vztahů, 

předávání užitečných informací.  

Díky této spolupráci se žáci více zajímají o polytechnické a odborné 

předměty. Jedná se tedy o podporu rozvoje klíčových kompetencí žáků. 

Spolupráce s firmami je nedílnou součástí kariérového poradenství  

a zvyšování motivace ke vzdělávání v polytechnických oborech.  

Aktivity škol Exkurze ve firmách. Sdílení dobré praxe. Projektové dny. Hledání 

financování akcí a exkurzí. Příprava projektů, akcí, hodin. Realizace 

projektů, akcí. Mapování nových možností pro rozvoj klíčových 

kompetencí u dětí a žáků. 

Aktivity spolupráce Koordinace aktivit v rámci MAP. Sdílení příkladů dobré praxe. 

Společné akce. 
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Cíl  Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Opatření  Programy na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

Popis cíle opatření Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti  

je jednou z nejdůležitějších kompetencí v rámci vzdělávání dětí a žáků. 

U každého dítěte a žáka je potřeba posílit jejich vztah právě k těmto 

předmětům. To se dá docílit moderními učebními metodami, aktivním 

využíváním pomůcek a učebních materiálů, vzniku různých kroužků  

a klubů pro děti a žáky a s tím související vybavení. 

Odůvodnění Podpora žáků v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.  

Budou podporovány projekty škol, jako jsou např. soutěže, olympiády, 

projektové dny, kroužky, kluby, školní akce, apod. 

Podporovány budou nové vzdělávací metody, ve výuce budou 

využívány pomůcky, učební materiály a moderní technologie. 

Školy mohou navázat spolupráci se subjekty jako jsou např. knihovny, 

muzea apod., ale také mezi školami navzájem. 

Budou podporováni všichni žáci, půjde jak o rozvoj žáků, kteří jsou 

ohroženi školním neúspěchem, tak i talentovaným žákům. 

Všechny tyto aktivity jsou dle zjištění v území žádoucí a školy je chtějí 

realizovat a tím se také rozvíjet. 

 

Aktivity škol Vznik klubů, kroužků na rozvoj gramotností.  Doučování žáků. Projekty 

škol. Aktivity pro děti a žáky. Školení pedagogů. 

Aktivity spolupráce Spolupráce mezi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, KAP, muzea, knihovny apod.). 

Spolupráce mezi školami a jinými subjekty. Sdílení zkušeností. Příklady 

dobré praxe. Zapojení se do projektů. Školení pedagogických 

pracovníků. 
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Cíl  Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Opatření  Motivace žáků a zvyšování jejich zájmu o vzdělávání 

Popis cíle opatření Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  

jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. 

Pedagogové zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho 

speciální potřeby, čímž se předejde problému školního neúspěchu 

nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  

Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům 

zažít úspěch ve vzdělávání.  

Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného 

vzdělávání všech dětí a přizpůsobování se jejich potřebám. 

Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního 

psychologa, asistentů a s tím související budování potřebného zázemí  

a materiálního vybavení pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory 

budou moci využívat i organizace neformálního vzdělávání. 

Odůvodnění K dětem i žákům je vyžadován individuální přístup. Je to dáno 

zaváděním inkluzivního vzdělávání, trendy ve výuce a dalšími faktory, 

které školy ovlivňují.  Je tedy zapotřebí nejvíce zacílit na děti ohrožené 

školním neúspěchem. Snahou je také podporovat nejen žáky ohrožené 

školním neúspěchem, ale i všechny ostatní. 

Toto opatření lze dosáhnout díky aktivitám škol, jako je doučování žáků, 

kroužky, semináře apod. a to nejen u rozvoje gramotností,  

ale i u ostatních předmětů, jako jsou polytechnické předměty, 

pohybové aktivity, rozvoj kreativity, apod. 

Všechny tyto aktivity jsou dle zjištění v území žádoucí a školy je chtějí 

realizovat a tím se také rozvíjet. 

Aktivity škol Vznik klubů, kroužků na rozvoj dětí a žáků.  Doučování žáků. Projekty 

škol. Aktivity pro děti a žáky. Školení pedagogů. 

Aktivity spolupráce Spolupráce mezi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, KAP). Spolupráce mezi školami a 

jinými subjekty. Sdílení zkušeností. Příklady dobré praxe. Zapojení se 

do projektů. Školení pedagogických pracovníků. Sdílení dílen. 
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Cíl  Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Opatření  Personální podpora  

Popis cíle opatření Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  

jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. 

Pedagogové zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho 

speciální potřeby, čímž se předejde problému školního neúspěchu 

nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  

Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům 

zažít úspěch ve vzdělávání.  

Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného 

vzdělávání všech dětí a přizpůsobování se jejich potřebám. 

Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního 

psychologa, asistentů a s tím související budování potřebného zázemí a 

materiálního vybavení pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory 

budou moci využívat i organizace neformálního vzdělávání. 

Odůvodnění Školy si personálně zajistí potřebný personál zejména pro práci s dětmi, 

které jsou ohrožené školním neúspěchem, ale i pro ostatní děti, které 

potřebují pomoc. 

Základní školy a mateřské školy získají finanční prostředky na zaplacení 

personálních nákladů – školní asistent, speciální pedagog, psycholog, 

sociální pedagog, chůva, apod. Dále osobnostně sociální a profesní 

rozvoj pedagogů mateřských a základní škol. 

Aktivity škol šablony 

Aktivity spolupráce Sdílení zkušeností. Příklady dobré praxe. Zapojení se do projektů. 

Školení pedagogických pracovníků. 
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Cíl  Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Opatření  Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, 

popř. NNO působících ve školství 

Popis cíle opatření Hlavním cílem je zajistit pedagogům a dalším pracovníkům rozšíření 

jejich odborných specializací a jazykových kompetencí ve vzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci by měli být podporováni ve svém profesním  

a odborném růstu v závislosti na vývoji školství a vytváření nových 

efektivních vzdělávacích metod, aby mohli dětem a žákům předávat 

informace odpovídající aktuální úrovni poznání z příslušné specializace. 

Zvyšováním kvalifikací pedagogů dojde nejen k jejich osobnímu růstu, 

ale napomůže to také ke zvýšení úrovně kvality vzdělávání ve škole  

a školském zařízení. 

Odůvodnění V území je požadavek na vzdělávání vedoucích pracovníků, 

pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a organizací 

působících ve vzdělávání. Ředitelé musí podporovat své zaměstnance 

v dalším vzdělávání, aby si tím rozšiřovali svou odbornou kvalifikaci. 

Vedoucí pracovníci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci prohloubí 

své znalosti a naučí se využívat moderní výukové metody a nové 

pomůcky a výukové materiály. 

Aktivity škol Vzdělávání vedoucích pracovníků, pedagogických a nepedagogických 

pracovníků dle potřeb a požadavků území. Podpora šablon.  

Aktivity spolupráce Sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Metodické kabinety. Kulaté stoly. 
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8.2 Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření 

Povinná opatření 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Doporučená opatření 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Cíl  Cíl 4.2. Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání 

Opatření  Spolupráce se subjekty ve vzdělávání 

Popis cíle opatření Cílem je rozvíjet spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a dalšími 

subjekty ve vzdělání za účelem zvýšení přenosu informací a využití 

jejich poznatků z praxe. Mezi další subjekty patří zřizovatelé, rodiče, 

NNO, podnikatelé, školící centra, střední školy a ostatní subjekty. 

Snahou je, aby se zvyšovala úroveň pedagogických týmů, vnější 

spolupráce a dobrá praxe. Posílí se schopnost komunikovat  

a spolupracovat napříč všemi subjekty zapojených do vzdělání. 

Odůvodnění Nejdůležitější forma spolupráce je mezi školami navzájem, kdy si školy 

mohou předávat své zkušenosti, poznatky z praxe a informace. 

Ředitelé, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mohou spolupracovat 

v rámci pravidelných setkávání, školení, kulatých stolů apod. 

Spolupráce bude navázána s rodiči dětí a žáků, aby se více prohloubily 

vztahy mezi rodiči a vzdělávacími institucemi. To přispěje k lepší 

komunikaci, porozumění a koordinaci potřeb dětí a žáků. Tato 

spolupráce bude navázána v rámci šablon, při setkávání rodičů  

a pedagogů a při pořádání různých akcí. 

Spolupráce bude dále prohlubována s ostatními subjekty, jako jsou 

místní firmy a řemeslníky. Děti dostanou informace o fungování firem 

a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka, 

což přispěje nejen k prohloubení zájmu o polytechnické vzdělávání,  

ale také otevře žákům otázku kariérového poradenství. Tato spolupráce 

bude probíhat zejména formou návštěv, účasti na projektových dnech, 

v rámci kariérového poradenství, při burzách apod. 

Aktivity škol Setkávání pedagogů. Setkávání ředitelů. Spolupráce mezi školami. 

Akce, besedy a setkávání rodičů v MŠ a ZŠ. Exkurze ve firmách. 

Projektové dny. Burzy, apod. 

Aktivity spolupráce Setkávání škol. Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe mezi školami. 

Metodické kabinety pro pedagogy. Kulaté stoly. Příprava společných 

akcí více škol. Společné semináře a vzdělávací aktivity. Exkurze ve 

firmách. Ukázky příkladů z praxe na burzách. Projektové dny apod. 
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5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

 

Průřezová a volitelná opatření  

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

8.2.1 Aktivity Základní škol 

 

 

Číslo a název aktivity 1. Údržba a modernizace budov, rozvoj infrastruktury základních 

škol 

Charakteristika aktivity Stavební úpravy, rekonstrukce, obnova budov, tříd a vnitřních prostor 

škol a školských zařízení, přístavby budov, obnova budov, 

bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené 

v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky.  

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj, 

příspěvky 
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Číslo a název aktivity 2. Využití potenciálu venkovního prostředí 

Charakteristika aktivity Cílem aktivity je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního  

a útulného venkovního prostředí v bezprostřední blízkosti základních 

např. – vybudování venkovních učeben (polytechnické předměty, 

přírodní vědy, ekologická výchova, pěstitelské práce, apod.), obnova  

a rekonstrukce venkovního/víceúčelového hřiště, oddechové zóny, 

nádvoří, zahrad, cvičné ekosystémy, rekonstrukce přístupových 

komunikací a vytvoření parkovacích míst, zabezpečení škol. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 

Číslo a název aktivity 3. Vybavení škol 

Charakteristika aktivity Vybavení škol a školských zařízení. Nákup a modernizace vybavení, 

pomůcek, zařízení, nábytku, apod. a to ve vnitřních prostorách škol 

(třídy, chodby, sociální zařízení, kabinety, šatny, jídelny, kuchyně, 

družiny, knihovny, apod.). 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky  

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet podpořených subjektů 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 
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Číslo a název aktivity 4. Rozvoj volnočasových aktivit 

Charakteristika aktivity Rozvoj volnočasových aktivit zahrnuje vybudování, modernizaci, 

obnovu učeben či zázemí pro rozvoj kreativity, prohlubování znalostí 

v oblasti např. hudby, pohybových aktivit, lidových tradic. Nákup 

potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení.  

Aktivita zahrnuje např. multimediální učebny, družiny, tělocvičny, 

oddechové a relaxační zóny apod. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 

Číslo a název aktivity 5. Výstavba, rekonstrukce odborných učeben a vybavení 

Charakteristika aktivity Výstavba, obnova a rekonstrukce odborných učebny pro výuku 

odborných předmětů, jako jsou např. polytechnické předměty, cizí 

jazyky, přírodní vědy, laboratoře, fyzicky a chemie, ICT vč. konektivity 

škol, dílny, cvičné kuchyňky a rozvoj pohybových aktivit dětí. Do aktivity 

spadá také nákup potřebného vybavení učeben a pomůcek.  

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet nově realizovaných odborných učeben 

Počet modernizovaných a rekonstruovaných odborných učeben 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet projektů spolupráce mezi školami 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj 
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Číslo a název aktivity 6. Exkurze v rámci rozvoje klíčových kompetencí 

Charakteristika aktivity Žáci budou v rámci vyučovacích hodin, exkurzí, výletů, apod. rozvíjet 

polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu, přírodní vědy, 

kariérové poradenství, zachovávání tradic, kreativní myšlení, apod. 

Realizátor Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící  

ve vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace 

Spolupráce Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, organizace působící ve 

vzdělávání, zřizovatelé, SŠ, školící centra, firmy a organizace 

Indikátor Počet uskutečněných exkurzí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, příspěvek z obce či města, kraj 

Číslo a název aktivity 7. Rozvoj cizích jazyků  

Charakteristika aktivity Bude kladen větší důraz na vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků. 

Aktivita zahrnuje také zapojení rodilého mluvčího do výuky. Aktivita 

podporuje zapojení škol do projektů podporujících prohlubování 

znalostí žáků v cizím jazyce. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet škol, které zapojí rodilého mluvčího 

Počet škol zapojených do projektů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 
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Číslo a název aktivity 8. Návštěvy firem - polytechnické vzdělávání 

Charakteristika aktivity Návštěva okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem  

a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. 

Realizátor Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Firmy a živnostníci 

Indikátor Počet uskutečněných návštěv 

Počet firem, které se zapojí do spolupráce 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Vlastní zdroje, příspěvky z obce/města 

Číslo a název aktivity 9. Podpora kroužků a klubů pro děti 

Charakteristika aktivity Vytvoření kroužků pro žáky, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí 

– polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, jazykové kroužky, apod.   

Realizátor Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, rodiče, základní školy MAP ORP Valašské Klobouky, NNO, 

organizace působící ve vzdělávání 

Indikátor Počet kroužků 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Šablony, vlastní zdroje, příspěvky z obce/města 
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Číslo a název aktivity 10. Zdravě do života 

Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na rozvoj kreativního myšlení žáků, rozvoj 

praktických dovedností, podporuje zdravý životní styl, ekonomické 

myšlení žáků, zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Součástí 

projektu je vybavení školních kuchyněk, vytvoření vzdělávacích 

pomůcek, výměnné stáže žáků a učitelů, odborné semináře o zdravé 

výživě, prezentace získaných vědomostí. 

Realizátor Základní škola Brumov-Bylnice 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet zrekonstruovaných učeben 

Seznam navázaných spoluprací 

Počet integrovaných dětí 

Počet podpořených subjektů 

Časový harmonogram Červenec 2018 – červen 2020 

Rozpočet 5 500 000,- Kč 

Zdroje Zřizovatel, dotace 

Číslo a název aktivity 11. Rozvoj čtenářské gramotnosti– spolupráce a infrastruktura 

Charakteristika aktivity  Aktivita zahrnuje výstavbu a modernizaci knihoven a jejich vybavení, 

nákup knih pro žáky a také účast na akcích podporující čtenářskou 

gramotnost. Dále také spolupráci mezi školami a knihovnami, popř. 

ostatními subjekty, které se zapojí do rozvoje čtenářské gramotnosti. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. 

Indikátor Počet uskutečněných akcí 

Seznam pořízeného vybavení 

Počet nových, modernizovaných školních knihoven 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Vlastní 
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Číslo a název aktivity 12. Rozvoj matematické gramotnosti  

Charakteristika aktivity Jedná se o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj dětí 

v matematické gramotnosti jako je podpora kroužků, nákup pomůcek, 

kroužky pro děti, hry zábavné logiky. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. 

Indikátor Počet zapojených dětí 

Počet vytvořených kroužků 

Seznam pořízeného vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Vlastní 

Číslo a název aktivity 13. Podpora čtenářské gramotnosti 

Charakteristika aktivity Vytváření čtenářských klubů, dílen, sdílení příkladů dobré praxe. Nákup 

potřebných pomůcek a knih. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, knihovny, NNO, apod. 

Indikátor Počet zapojených dětí 

Počet vytvořených kroužků, klubů, dílen 

Seznam pořízeného vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Vlastní 
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Číslo a název aktivity 14. Prezentace základních škol 

Charakteristika aktivity Den otevřených dveří, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, 

výstavy zachovávání tradic. Aktivita zahrnuje spolupráci škol a rodičů  

a školou a ostatními subjekty (obcí, NNO, apod.). 

Realizátor Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, rodiče, NNO, apod. 

Indikátor Počet realizovaných akcí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 

Číslo a název aktivity 15. Zapojení se do šablon II 

Charakteristika aktivity Aktivity zaměřené na vzájemného setkávání a sdílení zkušeností 

pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školských zařízením 

pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí a žáků, 

 a to možností personální podpory. Dále jsou podporována 

extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové 

poradenství a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

Realizátor Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Základní školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor Počet škol, které realizují šablony II 

Seznam nově pořízeného vybavení 

Počet podpořených volnočasových aktivit  

Počet vzniklých kroužků, klubů 

Počet zapojených dětí  

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Šablony, vlastní 



 

105 
 

 

 

Číslo a název aktivity 16. Kariérové poradenství 

Charakteristika aktivity Aktivita zahrnuje uskutečnění burzy škol, kde budou nejen střední školy 

z blízkého okolí, ale také zaměstnavatelé. Dále aktivita podporuje 

návštěvu okolních firem. Děti dostanou informace o fungování firem  

a také budou vědět, po jakých oborech je na našem území poptávka. 

Jedná se o prohlubování spolupráce mezi ZŠ, ŠS a podnikatelskými 

subjekty. 

Realizátor Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Střední školy  

Firmy a živnostníci 

Indikátor Počet realizovaných aktivit 

Počet zapojených ZŠ, SŠ a zaměstnavatelů 

 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, kraj 

Číslo a název aktivity 17. Vzdělávací akce pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ 

a MŠ, popř. NNO působících ve školství 

Charakteristika aktivity Aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi 

oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora 

pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. 

Realizátor MAP ORP Valašské Klobouky 

Odbor školství Valašské Klobouky 

Vzdělávací centra 

NIDV, odborní školitelé 

Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Základní školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor Počet škol, které realizují šablony II 

Počet zapojených pedagogických pracovníků 

Počet absolvovaných seminářů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel, šablony 
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Aktivita 18. Personální podpora základních škol 

Charakteristika aktivity Možnost personálního posílení o školního asistenta, psychologa, 

speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. 

Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným 

dětem, podpora společného vzdělávání. 

Aktivita zahrnuje také osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 

v rámci šablon. 

Realizátor Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel  

Indikátor Počet škol, které realizují šablony II 

Počet zapojených pedagogických pracovníků 

Počet asistentů, psychologů, speciálních a sociálních pedagogů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Šablony, zřizovatel, dotace, vlastní  

Číslo a název aktivity 19. Setkání ředitelů základních a mateřských škol, středních škol a 

NNO působících ve vzdělávání 

Charakteristika aktivity Setkávání ředitelů základních a mateřských škol ORP Valašské 

Klobouky. Odborně zaměřená tematická setkávání spolupráce ředitelů, 

výměna zkušeností 

Realizátor Odbor školství ORP Valašské Klobouky, 

MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Základní školy a mateřské školy ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 setkání ředitelů vedoucích pracovníků škol 

Počet účastníků 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní 
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Číslo a název aktivity 20. Setkání ředitelů základních škol 

Charakteristika aktivity Setkávání ředitelů úplných základních, plánování společných aktivit, 

spolupráce a výměna zkušeností 

Realizátor MAP ORP Valašské Klobouky 

Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 setkání ředitelů  

Počet účastníků 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní 

Číslo a název aktivity 21. Setkání ředitelů základních škol 

Charakteristika aktivity Setkávání ředitelů úplných základních, plánování společných aktivit, 

spolupráce a výměna zkušeností 

Realizátor MAP ORP Valašské Klobouky 

Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 setkání ředitelů  

Počet účastníků 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní 

Číslo a název aktivity 22. Školy a komunitní práce 

Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na rozvoj komunitní práce v rámci škol a to práci 

jak s dětmi, tak i jejich rodiči a ostatními zapojenými subjekty.  

Realizátor Základní a mateřské školy ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce NNO, zřizovatel, rodiče, ostatní subjekty 

Indikátor Počet uskutečněných akcí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní 
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Číslo a název aktivity 23. Spolupráce škol a KAP 

Charakteristika aktivity KAP bude pro pedagogické pracovníky pořádat workshopy, přednášky, 

kulaté stoly a řada dalších aktivit, a to v oblastech: čtenářská 

gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání  

a kariérové poradenství, popř. pedagogické kabinety.  To vše povede 

k podpoře pedagogických pracovníků v jejich pedagogickém růstu. 

Realizátor KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce KAP, Základní školy ORP Valašské Klobouky 

Indikátor Počet zapojených škol 

Počet uskutečněných akcí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní 
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8.2.2 AKTIVITY MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

 

 

Číslo a název aktivity 1. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace budov MŠ 

Charakteristika aktivity Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, obnova budov a vnitřních 

prostor škol a školských zařízení, přístavby budov a navýšení kapacit 

školek, rekonstrukce, výstavby tříd, učeben a zázemí potřebného 

k výuce, bezbariérovost. Aktivita řeší mimo jiné stavební práce uvedené 

v příloze Investiční priority MAP ORP Valašské Klobouky. To vše vede 

k vytvoření podnětného prostředí pro děti. 

Realizátor MŠ Valašské Klobouky, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Jestřabí 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 

Číslo a název aktivity 2. Využití venkovního prostředí pro rozvoj dětí 

Charakteristika aktivity Smysluplné trávení času mimo budovu školky za účelem sportování  

a relaxace, sledování a objevování živé přírody. Cílem aktivity  

je vytvoření pozitivního, podnětného, funkčního a bezpečného 

venkovního prostředí a areálu mateřských škol např. vybudování 

venkovních učeben, hřiště, oddechové zóny, nádvoří, zahrad, hracích 

prvků a s tím potřebná doprovodná infrastruktura, zeleň, přístupových 

komunikací apod. 

Realizátor Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 



 

110 
 

 

 

Číslo a název aktivity 3. Vybavení mateřských škol 

Charakteristika aktivity Aktivita zahrnuje zejména nákup pomůcek a vybavení tříd v rámci všech 

oblastí. Dále také nákup a modernizace vybavení, zařízení, nábytku, 

apod. a to ve vnitřních prostorách mateřských škol (chodby, sociální 

zařízení, šatny, jídelny, kuchyně, knihovny, apod.). Dále je podporováno 

vybavení kabinetů pro pedagogy a vytvoření technického zázemí. 

Realizátor Mateřské školy na území MAP ORP Valašské Klobouky  

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet podpořených subjektů 

Seznam pořízeného vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, kraj 

Číslo a název aktivity 4. Rozvoj volnočasových aktivit 

Charakteristika aktivity Rozvoj volnočasových aktivit při školce, rozvíjení dětské kreativity, 

prohlubování znalostí v oblasti – hudby, pohybových aktivit, lidové 

tradice. Nákup potřebného vybavení, modernizace, obnova vybavení. 

Dále aktivita zahrnuje např. zřízení nových center aktivit. 

Realizátor Mateřská škola Valašské Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké 

Pole, Mateřská škola Návojná, Mateřská škola Loučka 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Počet realizovaných projektů 

Seznam pořízené vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, granty, vlastní prostředky, zřizovatel, dar 
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Číslo a název aktivity 5. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti v MŠ 

Charakteristika aktivity Posílení vztahu k čtenářské a matematické pregramonosti. Využití 

moderních učebních metod a kroužků pro děti.  Edukativně stimulační 

skupiny pro děti. Vznik logopedických kroužků, logopedická prevence, 

kroužků IT. Posilování všech rovin důležitých pro správný rozvoj dítěte 

před jeho vstupem do ZŠ (zraková, početní sluchová, prostorová 

orientace, grafomotorika, apod.). Nákup potřebného vybavení  

a pomůcek pro rozvoj pregramotností. Zřízení nových center aktivit. 

Nákup dětské literatury a vybavení knihoven. 

Realizátor MŠ Jestřabí, MŠ Valašské Klobouky, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná 

nad Vláří, 

Spolupráce Logopedické poradenské centrum, zřizovatel, rodiče, vzdělávací 

centra 

Indikátor Počet kroužků 

Seznam nově pořízeného vybavení 

Počet uskutečněných akcí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, MAP 

Číslo a název aktivity 6. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury v MŠ 

Charakteristika aktivity Modernizace digitálního vybavení ve škole, nákup interaktivních tabulí, 

nákup pomůcek usnadňující výuku učitelům a dětem. Aktivní využívání 

moderních technologií učiteli – aktivity pro děti. Nákup výpočetní 

techniky a příslušenství. Konektivita školek. 

Realizátor MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, MŠ Štítná nad Vláří, MŠ Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel 

Indikátor Seznam nově pořízeného vybavení, pomůcek 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Šablony, dotace, vlastní prostředky, rozpočet obce či města, granty, 

příspěvky 
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Číslo a název aktivity 7. Rozvoj klíčových kompetencí u dětí v MŠ  

Charakteristika aktivity Posilovat v dětech povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí, 

zájem o živou a neživou přírodu, prohlubování povědomí  

o polytechnickém vzdělávání a to buď přímo ve školce či vzdělávacích 

centrech a zařízeních podporující tyto činnosti. 

K aktivitě patří také nákup pomůcek potřebných pro výuku a vybavení.  

Realizátor MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, Mateřská škola Štítná nad Vláří 

Spolupráce Zřizovatel, vzdělávací centra, NNO, rodiče 

Indikátor Počet uskutečněných akcí 

Soupis nakoupeného vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Vlastní, dotace 

Číslo a název aktivity 8. Personální podpora mateřských škol 

Charakteristika aktivity Pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem, pomoc nadaným 

dětem, podpora společného vzdělávání, asistenti pedagoga, školní 

asistenti, chůvy pro dvouleté děti. Jedná se také o nepedagogickou 

podporu u dětí v předškolním věku. 

Realizátor MŠ Nedašov, MŠ Jestřabí, MŠ Štítná nad Vláří, Mateřská škola Valašské 

Klobouky, Základní a mateřská škola Vysoké Pole 

Spolupráce Zřizovatel  

Indikátor Počet integrovaných dětí 

Počet podpořených projektů 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP 
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Číslo a název aktivity 9. Vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Charakteristika aktivity Individuální přístup a nezbytné úpravy ve vzdělávacím plánu, které  

se lépe přizpůsobí jejich zdravotnímu stavu případně jejich životním 

podmínkám. Nákup speciálních vzdělávacích a kompenzačních 

pomůcek, které vytváří podmínky pro inkluzivní vzdělávání dětí. 

Vytvoření speciální třídy pro děti se SVP/logopedická třída. Nákup 

potřebných pomůcek pro děti vyžadující integraci. 

Realizátor Mateřská škola Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, MAP 

Indikátor Seznam pořízeného vybavení 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Zřizovatel, šablony, dotace, vlastní, MAP 

Aktivita 10. Prezentace mateřských škol 

Charakteristika aktivity Zachovávání tradic, besídky, kulturní vystoupení, společenské akce, 

výstavy. Aktivita zahrnuje také spolupráci školky a rodičů a školkou  

a ostatními subjekty. 

Realizátor Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Zřizovatel, rodiče 

Indikátor Počet realizovaných akcí 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 
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Aktivita 11. Spolupráce mezi mateřskými školkami 

Charakteristika aktivity Rozvoj spolupráce mezi pedagogickými pracovníky za účelem přenosu 

informací a využití jejich poznatků z praxe. Zvýší se tím úroveň 

pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá praxe. Aktivita zahrnuje 

jak společné setkávání pedagogických pracovníků, tak i ředitelů 

mateřských škol. 

Realizátor Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II 

Spolupráce Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 setkání ročně  

Počet zapojených škol 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 

Aktivita 12. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 

Charakteristika aktivity Podpora pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi 

oblastmi. Zvyšování úrovně pedagogického týmu. Podpora 

pedagogických pracovníků ve svém pedagogickém růstu. 

Realizátor MAP ORP Valašské Klobouky 

Spolupráce Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 seminář ročně 

Počet účastníků semináře 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 
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Aktivita 13. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 

Charakteristika aktivity Seminářů pro pedagogické pracovníky napříč všemi oblastmi, které si 

pedagogové sami vyhledávají a absolvují, nebo na které jsou vysláni 

svými nadřízenými. 

Realizátor Vzdělávací centra, lektoři, dle nabídky 

Spolupráce Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor Počet seminářů 

Počet účastníků semináře 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 

Aktivita 14. Spolupráce se školami 

Charakteristika aktivity Rozvoj spolupráce mezi školkou a kooperující školou. Spolupráce při 

výuce. Pořádání společných návštěv 

Realizátor Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, popř. koordinátor MAP II 

Spolupráce Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor 1 setkání ročně  

Počet zapojených škol 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 
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Aktivita 15. Polytechnické vzdělávání v MŠ 

Charakteristika aktivity V rámci spolupráce s KAP – jedná se o spolupráci, kde bude 

podporováno polytechnické vzdělávání v mateřských školách.  

Realizátor Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky, MAP, KAP 

Spolupráce Mateřské školy MAP ORP Valašské Klobouky 

Indikátor Počet setkání 

Počet zapojených učitelů 

Počet zapojených škol 

Časový harmonogram Září 2018 a dále 

Rozpočet Neurčeno 

Zdroje Dotace, vlastní, zřizovatel 
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9 Implementační část 

Řídící výbor 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, a je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP. 

Řídící výbor je platforma zřízená po dobu realizace projektu: 

• kde se odehrává spolupráce všech aktérů vzdělávání v daném území 

• jenž je hlavním představitelem MAP – projednává poklady k přípravě, realizaci  

a evaluaci MAP 

• jenž se podílí na zprostředkování přenos informací v území 

• která projednává a schvaluje jednací řád, statut, strategický rámec MAP v území  

do roku 2023 

Řídící výbor si na svém prvním zasedání volí předsedu, projednává a schvaluje Statut  

a Jednací řád. Schvalovací proces je určen Jednacím řádem řídícího výboru pro MAP ORP 

Valašské Klobouky. 

Svolává se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Projektová manažerka vypracovává 

z každého setkání řídícího výboru zápis.  

Partnerství v rámci MAP je tvoří následující subjekty:  

• zřizovatelé škol a další vzdělávací zařízení 

• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské, základní, speciální, základní umělecké 

školy, školská zařízení a neziskové vzdělávací organizace) 

• uživatelé (děti, žáci a rodiče) 

V rámci realizace MAP probíhá spolupráce napříč všemi zapojenými subjekty, ty zároveň sdílejí 

odpovědnost za konečný obsah výstupů. Jejich aktivity v rámci realizace MAP přispívají  

k naplnění cílů. Jednání probíhají formou individuálního setkávání.  

Aktuální informace a zajímavé odkazy a podněty jsou zveřejňovány na webu projektu 

www.mas.plostina.cz 

Realizační tým projektu je složen z administrativní a odborné části pracovníků. 

 

Administrativní tým 

Hlavní manažer projektu: Zodpovědný za celkové řízení projektu. Zodpovídá za provádění 

řízení rizik projektu, hodnocení průběhu projektu, přípravu zpráv o realizaci a jejich správnost, 

správnost výběrových/zadávacích řízení, správnost změn v projektu, řádný chod projektu 

v souladu s harmonogramem, sledování správnosti a vyhodnocování naplňování indikátorů 

projektu, účast na kontrolách projektu, vysílání na pracovní cesty aj. Manažer řídí a kontroluje 

všechny členy týmu.  

 

http://www.mas.plostina.cz/
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Manažer projektu:  

Zodpovídá za věcnou správnost administrativy projektu (vedení operativní evidence, 

administraci případných změn projektu, vedení provozní korespondence, adresářů, věcnou 

přípravu zpráv o realizaci, uchovávání materiálů a dokumentace projektu). Spolupracuje  

při zpracování strategického rozvoje vzdělávání a při organizování setkání. 

 

Finanční manažer: Odpovědný za finanční správnost, dohled nad financováním projektu  

a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti o platbu, zpracovává 

žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci, účastní se kontrol 

projektu. Vede účetnictví projektu, evidencí účetních dokladů, vedení bankovního účtu, apod.  

 

Odborný tým 

 

Manažer klíčových aktivit:  Koordinuje aktivity projektu, rozvíjí diskuzi k naplnění klíčových 

aktivit, zpracovává je, komunikuje s účastníky projektu, zodpovídá za organizování setkání, 

pořizuje zápisy, prezenční listinu, fotodokumentaci, plní úkoly svěřené ŘO a hlavním 

manažerem.  

Metodik a analytik projektu: Metodicky řídí projekt a jeho aktivity.  Zpracovává strategii 

rozvoje vzdělávání, zajišťuje si podklady ke strategii, analyzuje a vyhodnocuje stávající stav 

území, plní úkoly svěřené ŘO a hlavním manažerem.  

 

Odborný řešitel: Účastní se jednání, zodpovídá za odbornou kvalitu zpracovaných dokumentů, 

dohlíží na plnění klíčových aktivit z odborného hlediska.  

 

Řídící výbor 

Jméno a příjmení Organizace 

Ing. Hana Častulíková MAS Ploština, z.s. 

Bc. Eva Obadalová MAS Ploština, z.s. 

Ing. Radovan Výsmek Zlínský kraj 

Mgr. Eliška Olšáková Město Valašské Klobouky 

Mgr. Jana Machučová Obec Štítná nad Vláří-Popov 

Vladimír Kráčalík Obec Újezd 

Mgr. Milan Mužík ZŠ Nedašov 

Mgr. Roman Rydval ZŠ Brumov-Bylnice 

Markéta Vaňková MŠ Nedašova Lhota 

Bc. Radka Brtišová EnviCentrum Pro Krajinu 
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Ing. Radovan Výsmek KAP 

Petra Novosadová Zástupce rodičů (ZŠ Vlachovice) 

Ing. Petr Machů MAS Ploština, z.s. 

Realizační tým 

Administrativní pracovníci: Odborní pracovníci: 

Ing. Petr Machů – hlavní manažer projektu Bc. Eva Obadalová – metodik a analytik projektu 

Ing. Hana Častulíková – manažerka projektu Ing. Hana Častulíková – manažer klíčových aktivit 

Lenka Častulíková – finanční manažerka projektu Mgr. Milan Mužík – odborný řešitel 

 

Komunikační postupy MAP 

Jeden z principů tvorby Místního akčního plánu ORP Valašské Klobouky je princip zapojování 

dotčené veřejnosti – cílových skupin - do procesů jeho komunitního projednání. Cílem  

je začlenit do projednávacího procesu všechny zájemce, klíčové osoby a další širokou veřejnost 

z místního společenství. V projektu Místního akčního plánu vzdělávání je veřejnost rozdělena 

do několika cílových skupin. 

V komunikační strategii jsou uvedeny způsoby oslovování cílových skupin, které jsou zapojeny 

do projektu. 

Cílové skupiny: 

• Děti a žáci 

• Pedagogičtí pracovníci 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí  

a mládeže 

• Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

• Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

• Rodiče dětí a žáků 

• Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

• Veřejnost 

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice 

 

Děti a žáci 

Cílovou skupinou jsou děti v mateřských školách a žáci v základních školách do 15 let. Děti a 

žáci jsou do projektu zapojeni nepřímo prostřednictvím učitelů, kteří dětem předávají 

informace o projektu. Díky realizaci projektu se budou zjišťovat potřeby dětí a žáků 

v mateřských a základních školách.  

 

Pedagogičtí pracovníci 
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Pedagogičtí pracovníci aktivně spolupracují s realizačním týmem MAP. Pedagogové  

se účastní vzdělávacích akcí, sdílení dobré praxe a zkušeností. Učitelé budou také zapojeni  

do dotazníkového šetření. Pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do Řídícího výboru. 

Pedagogickým pracovníkům předává informace o projektu vedení školy, který komunikuje 

s realizačním týmem. Dalším přenosovými kanály jsou webové stránky a osobní pohovory. 

 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání jsou součástí Řídícího výboru. Mohou  

se účastnit setkávání, vzdělávacích akcí, sdílení dobré praxe a zkušeností. Přenos informací 

mezi touto skupinou a realizačním týmem probíhá formou elektronické a osobní komunikace. 

Jako přenosový kanál slouží také webové stránky. 

 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

Pracovníci organizací se mohou zapojit do tematických setkávání, předávání zkušeností  

a dobré praxe. 

Do projektu jsou zapojeni také pracovníci krajského pracoviště Národního institutu pro další 

vzdělávání. S NIDV probíhá komunikace elektronicky, na školeních, sdílení dobré praxe  

a při osobních rozhovorech.   

 

Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

Tito pracovníci se mohou zapojit do tematických setkávání, předávání zkušeností a dobré 

praxe. Komunikace s touto skupinou probíhá zejména osobními pohovory. 

 

Rodiče dětí a žáků 

Rodiče jsou zapojeni do Řídícího výboru. Jsou jim předávány informace od vedení škol  

a to buď na schůzkách, nebo na setkávání sdružení rodičů. Komunikační kanál, který mohou 

rodiče využívat, jsou webové stránky. 

 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

Vedoucí pracovníci jsou součástí Řídícího výboru. S těmito pracovníky intenzivně komunikuje 

realizační tým převážně prostřednictvím elektronické komunikace či osobních setkání.  

Jsou také zapojeni do projektového týmu jako experti. Vedoucí pracovníci se mohou účastnit 

setkávání, předávání zkušeností a dobré praxe. 

Vedoucí pracovníci dále předávají získané informace svým zaměstnancům, rodičům  

a veřejnosti. Také spolupracují se svými zřizovateli při řešení svých investičních 

a neinvestičních záměrů. Jsou tedy nedílnou součástí komunikačního procesu. 

 

Veřejnost 
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Přenos informací pro veřejnost probíhá prostřednictvím webových stránek. Veřejnosti mohou 

informace o projektu předávat také výše zmíněné cílové skupiny. Za veřejnost mohou být 

považováni také rodiče dětí a žáků či zřizovatelé škol a školských zařízení. 

 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice 

Zřizovatelé škol jsou součástí Řídícího výboru. Důležitou roli hrají také při komunikaci 

s vedením škol při řešení investičních a neinvestičních projektů škol a školských zařízení. 

Komunikace probíhá formou osobních pohovorů, společných setkávání a také formou 

elektronické komunikace. 
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1 Úvod 

Strategický rámec je povinnou součástí Místního akčního plánu (dále jen MAP). Díky tvorbě MAP OPR 

Valašské Klobouky chceme zlepšit kvalitu vzdělávání na našem území.  

MAP se skládá ze tří částí:  

• Analytická část 

• Strategický rámec MAP do roku 2023 

• Akční plán 

Cílem tvorby Strategického rámce je nalezení shody na dlouhodobé vizi do roku 2023. Cílem tohoto 

rámce je zajistit následnou korekci akčního plánu a konkrétních aktivit tak, aby nedocházelo 

k odchýlení od hlavních priorit strategie. Strategie tedy slouží jako referenční rámec akčním plánům a 

aktivitám a jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  

Strategický rámec obsahuje aktuální komunitně nastavenou vizi, priority a cíle území v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Dále je v něm uveden seznam investičních záměrů.  

Při tvorbě Strategického rámce se aktivně spolupracuje s aktéry působícími ve vzdělávání. Díky této 

spolupráci dochází k prohlubování vztahů mezi zřizovateli škol, samotnými školami a ostatními 

subjekty. 

Finální verze rámce je vždy schvalována Řídícím výborem. Aktualizace rámce, včetně investiční části, je 

možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího Strategického rámce. 
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2 Vize 

 

Valašskokloboucko – záruka spokojené budoucnosti našich dětí 

 

 

Školy v ORP Valašské Klobouky jsou moderní, dobře vybavené a poskytují svým dětem a žákům klidné, 

přátelské a tvořivé prostředí, kde se mohou rozvíjet a vzdělávat.  Školy jsou uzpůsobeny individuálním 

potřebám dětí a žáků. Vzdělávání v území je kvalitní, motivuje žáky k dosahování dobrých výsledků, 

aby se mohli v budoucnu dobře přizpůsobit potřebám trhu práce.  

Je navázána dobrá spolupráce mezi školami, rodiči, organizacemi neformálního vzdělávání a ostatními 

subjekty ovlivňujícími vzdělávání v území. Tato spolupráce je prospěšná pro všechny a přispívá zejména 

k rozvoji osobnosti dětí a žáků. 

Zaměstnanci škol jsou kvalitními kantory, kteří jsou spravedliví, aktivní a jsou nakloněni k inkluzivnímu 

vzdělávání. 

 

3 Popis zapojení aktérů 

Zapojení aktérů do tvorby Strategického rámce probíhalo formou komunitního plánování. Dle postupů 

MAP byli do tvorby Strategického plánu ORP Valašské Klobouky zapojeni zřizovatelé, poskytovatelé a 

uživatelé. 

 

Sběr investiční/neinvestičních záměrů 

Sběr investičních záměrů základních a mateřských a organizací neformálního vzdělávání probíhalo 

nejprve formou elektronické komunikace. Realizační tým několikrát vyzýval jednotlivé organizace, aby 

poskytly informace o plánovaných investicích, kdy chtějí tyto investice uskutečnit a jaké jsou 

předpokládané náklady.  

Realizační tým po celou dobu zpracovávání Strategického rámce intenzivně konzultoval investiční i 

neinvestiční záměry s řediteli škol, zřizovateli škol a projektovými manažery, kteří spolupracují se 

školami. Cílem této aktivity bylo poznat potřeby území, které povedou ke zvýšení kvality výchovy a 

vzdělání. 

 

Řídící výbor 

Byl sestaven Řídící výbor MAP ORP Valašské Klobouky. Byli nominováni povinní zástupci dle Postupů 

MAP. Po vyjádření všech oslovených členů proběhlo první zasedání Řídícího výboru dne 10. 11. 2016. 

Členům Řídícího výboru byl představen samotný projekt MAP, realizační tým, harmonogram 

zpracování MAP. Následovalo schválení členů Řídícího výboru, volba předsedy, schválení statutu a 

jednacího řádu.  
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Na našem území prozatím nedošlo k vytvoření pracovních skupin, jelikož aktéři působící ve vzdělávání 

nemají prozatím potřebu tuto platformu vytvářet. 

 

 

Sběr dat pro návrh vize a priorit 

V rámci přípravy Strategického rámce také proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT a 

metaanalýza již existujících relevantních dokumentů a strategií. Jednotlivé projektové záměry byly 

seřazeny do logického rámce. Na základě těchto podkladů sestavil realizační tým návrh vize a 

prioritních oblastí. Jednotlivé priority byly konzultovány a upravovány na základě diskuzí se zástupci 

jak formálního, tak neformálního vzdělávání.  

Je důležité, aby se vzdělávání na našem území zlepšovalo a zkvalitňovalo. K tomu je zapotřebí zahrnout 

do strategického rámce priority jak investiční, tak i neinvestiční projekty. Každá z priorit má navrženo 

několik cílů. 

 

Stanovení cílů 

Cíle byly navrženy na základě osobních pohovorů s některými řediteli škol a zřizovateli. Dalšími 

podklady byly jednotlivé investiční záměry základních a mateřských škol. Důležitou úlohu zde sehrála i 

znalost území.  Osloveni byli i zástupci neformálního vzdělávání.  

Cíle jsou směřovány na investiční, ale i neinvestiční projekty a to bez ohledu na zdroje, ze kterých budou 

následně financovány. Splnění stanovených cílů závisí na realizováních projektech, které naplní dané 

indikátory. 

 

Návrh a schválení Strategického rámce 

Byl vytvořen návrh Strategického rámce s popisem priorit, cílů, seznamem investičních i neinvestičních 

záměrů a stanovení vazeb na opatření. Tato verze byla odeslána Řídícímu výboru k připomínkování a 

byla vyvěšena na internetových stránkách MAS Ploština. Po zapracování připomínek byl strategický 

rámec schválen Řídícím výborem. 

 

Do tvorby Strategického rámce byli zapojeni: 

• Realizační tým 

• Řídící výbor 

• Ředitelé škol 

• Zřizovatelé škol 

• Rodiče 

• Pedagogičtí pracovníci 

• NNO, které pracují s dětmi a žáky 

• Projektoví manažeři spolupracující se školami 
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Komunikační strategie 

V komunikační strategii jsou uvedeny způsoby oslovování cílových skupin, které jsou zapojeny do 

projektu. 

Cílové skupiny: 

• Děti a žáci 

• Pedagogičtí pracovníci 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

• Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

• Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

• Rodiče dětí a žáků 

• Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

• Veřejnost 

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice 

 

Děti a žáci 

Cílovou skupinou jsou děti mateřských škol a žáci základních škol do 15 let. Děti a žáci jsou do projektu 

zapojeni nepřímo prostřednictvím učitelů, kteří dětem předávají informace o projektu. Díky realizaci 

projektu se budou zjišťovat potřeby dětí a žáků v mateřských a základních školách.  

 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci aktivně spolupracují s realizačním týmem MAP.  Pedagogové se účastní 

vzdělávacích akcí, sdílení dobré praxe a zkušeností. Učitelé budou také zapojeni do dotazníkového 

šetření. Pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do Řídícího výboru. 

Pedagogickým pracovníkům předává informace o projektu vedení škol, kteří komunikují s realizačním 

týmem. Dalším přenosovými kanály jsou webové stránky a osobní pohovory. 

 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 

a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání jsou součástí Řídícího výboru. Mohou se účastnit 

setkávání, vzdělávacích akcí, sdílení dobré praxe a zkušeností. Přenos informací mezi touto skupinou a 

realizačním týmem probíhá formou elektronické a osobní komunikace. Jako přenosový kanál slouží 

také webové stránky. 
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Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

Pracovníci organizací se mohou zapojit do tematických setkávání, předávání zkušeností a dobré praxe. 

Do projektu jsou zapojeni také pracovníci krajského pracoviště Národního institutu pro další 

vzdělávání. S NIDV probíhá komunikace elektronicky, na školeních, sdílení dobré praxe a při osobních 

rozhovorech.   

 

Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

Tito pracovníci se mohou zapojit do tematických setkávání, předávání zkušeností a dobré praxe. 

Komunikace s touto skupinou probíhá zejména osobními pohovory. 

 

Rodiče dětí a žáků 

Rodiče jsou zapojeni do Řídícího výboru. Jsou jim předávány informace od vedení škol a to buď na 

schůzkách, nebo na setkávání sdružení rodičů. Komunikační kanál, který mohou rodiče využívat, jsou 

webové stránky. 

 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

Vedoucí pracovníci jsou součástí Řídícího výboru. S těmito pracovníky intenzivně komunikuje realizační 

tým převážně prostřednictvím elektronické komunikace či osobních setkání. Jsou také zapojeni do 

projektového týmu jako experti. Vedoucí pracovníci se mohou účastnit setkávání, předávání zkušeností 

a dobré praxe. 

Vedoucí pracovníci dále předávají získané informace svým zaměstnancům, rodičům a veřejnosti. Také 

spolupracují se svými zřizovateli při řešení svých investičních a neinvestičních záměrů. Jsou tedy 

nedílnou součástí komunikačního procesu. 

 

Veřejnost 

Přenos informací pro veřejnost probíhá prostřednictvím webových stránek. Veřejnosti mohou 

informace o projektu předávat také výše zmíněné cílové skupiny. Za veřejnost mohou být považováni 

také rodiče dětí a žáků či zřizovatelé škol a školských zařízení. 

 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice 

Zřizovatelé škol jsou součástí Řídícího výboru. Důležitou roli hrají také při komunikaci s vedením škol 

při řešení investičních a neinvestičních projektů škol a školských zařízení. Komunikace probíhá formou 

osobních pohovorů, společných setkávání a také formou elektronické komunikace. 
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4 Popis cílů a priorit 

4.1 Priority a cíle ORP Valašské Klobouky 

Prioritní oblasti a cíle byly definovány na základě analýzy a potřeb daného území. Celkem byly 

definovány čtyři prioritní oblasti, u nichž byly stanoveny cíle. 

Priorita 1 Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

 

Priorita 2 Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství 

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury 

 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Cíl 3.2. Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Cíl 3.3.  Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání 

 

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cíl 4.2.  Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání 

 

4.2 Seznam povinných, doporučených, průřezových a volitelných opatření 

Povinná opatření 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Doporučená opatření 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

 

Průřezová a volitelná opatření  

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
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5 Popis cílů a priorit 

Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu budov, vnitřních prostor a přístupových komunikací  

Zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení slouží k vytváření 

podnětného prostředí. Pro samotnou výuku je zapotřebí také využívat potenciál 

vnitřních prostor jednotlivých škol a to dle individuálních potřeb. Pro děti a jejich 

výchovu je důležité, aby jim školy a školská zařízení vytvořily co nejlepší podmínky  

pro rozvoj. Podporovány tedy budou rekonstrukce odborných učeben, tříd, družin, 

dílen, tělocvičen, šaten, kabinetů, knihoven a ostatních vnitřních prostor škol  

a školských zařízení.  

Budovy škol potřebují nejen celkové opravy a rekonstrukce, ale také opravy plášťů, 

krytiny, výměny oken, zateplení. Dále je zapotřebí rekonstruovat sociální zařízení, 

inženýrské sítě, odpady, rozvody vody. Do této kategorie spadá také bezbariérovost. 

Může dojít také k rozšiřování škol a školských zařízení, díky němuž dojde k optimalizaci 

výuky a vytvoření dostatečné kapacity ve školách. Jedná se o budování kmenových 

tříd a odborných učeben. 

Budovy škol a školských zařízení budou tak bezbariérové, bezpečné, energeticky 

úsporné, hygienické a budou vytvořeny co nejlepší podmínky ke vzdělávání a výchově. 

Bezpečnost bude zajištěna vybudováním nebo rekonstrukcí přístupových cest, 

chodníků a instalací zabezpečovacích systémů. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  

Střední vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet realizovaných rekonstrukcí a oprav budov škol 

Počet zrekonstruovaných učeben 

Počet nově vzniklých učeben 

Počet projektů na vybudování a rekonstrukci přístupových cest a doprovodné 

infrastruktury 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.2 Obnova, revitalizace venkovního prostředí škol a školských zařízení 

Kvalitní, dostupné a bezpečné prostředí areálu mateřských, základních škol  

a vzdělávacích zařízení je důležité pro utváření pozitivní image. Podporuje 

volnočasové a pohybové aktivity a rozvíjí dovednosti dětí.  Děti tak mohou smysluplně 

trávit čas mimo budovu školy a školských zařízení, kde se budou vzdělávat, sportovat 

nebo relaxovat.  

V areálech škol a jejich bezprostřední blízkosti se budou budovat, modernizovat  

či obnovovat sportoviště, zahrady, víceúčelové hřiště, venkovní učebny, místa 

pasivního odpočinku, doprovodná zeleň a ostatní úpravy areálů škol.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Střední vazba 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Slabá vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet realizovaných obnov, revitalizací 

Počet nově vzniklých objektů 

Počet vybavených sportovišť, dětských hřišť, odpočinkových zón, venkovních učeben 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.3. Vytváření pozitivního a motivujícího klima ve školách 

Cílem je nákup vybavení a pomůcek pro vytvoření pozitivního a motivujícího prostředí 

pro děti. Jedná se o vybavení odborných učeben, kmenových tříd, jídelen a kuchyní, 

knihoven, technikou pro pedagogy, didaktickými pomůckami, tabulemi, 

logopedickými pomůckami a vybavením potřebným pro výchovu a výuku dětí a žáků  

ve formálním i neformálním vzdělávání. 

Vybavení a nákup potřebných pomůcek je velmi důležitý pro rozvoj jak samotných 

dětí, tak i pracovníků škol. Školy a školské zařízení, které jsou dobře a moderně 

vybavené, mohou zvyšovat kvalitu výuky, mimoškolních aktivit, tak i rozvoj jednotlivců 

či skupin. Je velmi důležité, aby se děti a ostatní účastníci vzdělávání cítili ve školách  

a školských zařízeních co nejlépe. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá vazba 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet učeben s novým vybavením 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 
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Priorita 1 
Rozvoj infrastruktury mateřských, základních škol a školských zařízení, včetně 

rekonstrukce a vybavení 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.4. Rozvoj volnočasových aktivit 

Volnočasové aktivity rozvíjí dětskou kreativitu, prohlubují jejich znalosti neformální 

formou, podporují jejich zdravý vývin a formují jejich osobnost. 

Do volnočasových aktivit můžeme řadit různé kroužky, kluby, kurzy, ale i např. 

doučování, výuku výtvarných, hudebních nebo sportovních oborů.  

Rozvojem volnočasových aktivit se tedy rozumí výstavba či rekonstrukce zařízeních 

poskytujících tyto aktivity. Rekonstrukce či modernizace vnitřních prostor, nákup 

potřebného vybavení a pomůcek. Volnočasové aktivity mohou být zřizovány přímo  

při mateřských a základních školách, ale také v uměleckých školách, neformálním 

vzdělávání, NNO, školských zařízeních a při středních školách, kde také probíhají 

volnočasové aktivity určené pro žáky základních škol. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Slabá vazba 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Indikátory 

Počet podpořených volnočasových aktivit  

Počet dětí zapojených do volnočasových aktivit 

Počet nově vzniklých volnočasových aktivit 

Počet vybavených klubů pro volnočasové aktivity 

Počet rekonstruovaných a modernizovaných prostor pro volnočasové aktivity 
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Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.1 Rozvoj klíčových kompetencí  

Rozvoj odborných kompetencí dětí a žáků zahrnuje zvyšování kvality v oblasti 

polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, jazykového a přírodovědného 

vzdělávání. Rozvojem odborných kompetencí se rozumí modernizace vybavení 

učeben, nákup pomůcek potřebných pro výuku. 

Díky potřebnému vybavení se budou moci rozvíjet nejen děti a žáci, ale také samotní 

pedagogové a další nepedagogičtí pracovníci. Snahou je u dětí a žáků zvýšit zájem  

o technické obory a prohloubit jejich znalosti. Děti a žáci se díky rozvoji odborných 

kompetencí také lépe uzpůsobují potřebám trhu práce, jelikož si mohou např. v oblasti 

polytechnickém a přírodovědném vzdělávání věci vyzkoušet a lépe pochopit jejich 

fungování. Také se zlepší jejich jazykové znalosti. 

Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat moderní technologie a také k tomu 

uzpůsobovat svou kvalifikaci a zaměření daných předmětů. 

Rozvoj klíčových kompetencí může probíhat také formou spolupráce a to napříč stupni 

škol, popř. mezi formálním a neformálním vzděláváním. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Slabá vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Indikátory 

Počet vybavených odborných učeben 

Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet navázaných spoluprací 
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Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.2 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti 

Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti je jednou 

z nejdůležitějších kompetencí v rámci vzdělávání dětí a žáků. U každého dítěte a žáka 

je potřeba posílit jejich vztah právě k těmto předmětům. To se dá docílit moderními 

učebními metodami, aktivním využíváním pomůcek a učebních materiálů, vzniku 

různých kroužků a klubů pro děti a žáky a s tím související vybavení. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Indikátory 
Seznam nově pořízeného vybavení a pomůcek 

Počet vzniklých a kroužků a klubů 

Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.3. Rozvoj kariérového poradenství 

Rozvoj kariérového poradenství umožní prohloubit či navázat spolupráci mezi 

základními a středními školami, ale také podnikatelskými subjekty, úřady práce a 

jinými subjekty.  

Žákům na základních školách budou předávány relevantní informace pro jejich další 

výběr střední školy a o možnostech uplatnění na trhu práce.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Slabá vazba 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

Počet dětí zapojených do kariérového poradenství 

Počet podpořených subjektů 

Počet zapojených subjektů 
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Priorita 2 
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků v předškolním, základním, zájmovém a 

neformálním vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2.4. Podpora ICT vč. potřebné infrastruktury 

Tento cíl se zaměřuje na modernizaci digitálního vybavení v mateřských a základních 

školách a v ostatních školských zařízeních. Spadá zde nejen nákup vybavení  

počítačových učeben, výpočetní techniky, ale také interaktivních tabulí, pomůcek 

usnadňujících výuku pedagogům a žákům. Cílem je i zabezpečení konektivity.  

Pedagogové by měli umět zacházet s moderními technologiemi a vybavením, které 

jim dnešní doba poskytuje a také ho aktivně využívat pro svou výuku. Výuka se tak 

stává atraktivnější nejen pro samotné učitele, ale také děti a žáky.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 

Indikátory 

Počet podpořených subjektů 

Počet nově vybudovaných učeben na ICT 

Počet zrekonstruovaných, upravených učeben pro ICT 

Seznam nově pořízeného vybavení 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.1.  Individuální přístup k dětem a žákům 

Cílem je pomáhat dětem a žákům ohrožených školním neúspěchem,  

jak handicapovaným, sociálně znevýhodněným, tak i nadaným žákům. Pedagogové 

zvolí ke každému individuální přístup s ohledem na jeho speciální potřeby, čímž  

se předejde problému školního neúspěchu nebo ztrátě zájmu o vzdělání.  

Díky těmto individuálním podmínkám se umožní všem dětem a žákům zažít úspěch  

ve vzdělávání.  

Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je podpora společného vzdělávání všech dětí  

a přizpůsobování se jejich potřebám. 

Individuální přístup k dětem a žákům také podporuje využívání školního psychologa, 

asistentů a s tím související budování potřebného zázemí a materiálního vybavení  

pro jejich potřeby. Tyto možnosti podpory budou moci využívat i organizace 

neformálního vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
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(témata) dle 
Postupů 
MAP 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Střední vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Slabá vazba 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Počet integrovaných dětí 

Počet podpořených subjektů 

Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.2.  Materiální vybavení v oblasti speciálních a kompenzačních pomůcek 

Děti a žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, vyžadují individuální přístup  

a nezbytné úpravy ve vzdělávacím plánu, které se lépe uzpůsobí jejich zdravotnímu 

stavu nebo jejich životním podmínkám. 

Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí a žáků, a to díky 

nákupu speciálních vzdělávacích a kompenzačních pomůcek, které vytvoří podmínky  

pro inkluzivní vzdělávání dětí a žáků v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Střední vazba 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Seznam pořízeného vybavení 
Počet integrovaných dětí 
Počet podpořených subjektů 
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Priorita 3 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3.3.  Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního 

vzdělávání 

Pedagogové by se měli zajímat o děti a žáky, kterých se týká inkluze, zajímat se o jejich 

potřeby a snažit se pro ně zajistit maximum. Aby bylo dosaženo kvalitního vzdělávání 

všech dětí a žáků, je nutné, aby pedagogové rozvíjeli své vzdělávací kompetence. 

V rámci tohoto cíle se budou moci pořádat semináře, workshopy či metodické dny, 

které umožní pedagogům lépe se seznámit s problematikou inkluze. Hlavním cílem  

je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků a podpoření profesního růstu pedagogických 

pracovníků především prostřednictvím kurzů DVPP v oblasti inkluzivního vzdělávání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Indikátory 

Počet pedagogických pracovníků úspěšně absolvujících DVPP v oblasti inkluzivního / 
společného vzdělávání (v MŠ i ZŠ) 
Počet absolvovaných seminářů 
Počet podpořených subjektů  
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Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 4.1. Rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Hlavním cílem je zajistit pedagogům a dalším pracovníkům rozšíření jejich odborných 

specializací a jazykových kompetencí ve vzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci by měli být podporováni ve svém profesním a odborném růstu 

v závislosti na vývoji školství a vytváření nových efektivních vzdělávacích metod,  

aby mohli dětem a žákům předávat informace odpovídající aktuální úrovni poznání  

z příslušné specializace. 

Zvyšováním kvalifikací pedagogů dojde nejen k jejich osobnímu růstu, ale napomůže 

to také ke zvýšení úrovně kvality vzdělávání ve škole a školském zařízení. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Silná vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

Počet účastníků vzdělávání z řad pedagogů a dalších pracovníků působících 

ve vzdělávání 

Počet absolvovaných seminářů  

Priorita 4 Rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 4.2.  Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání 

Cílem je rozvíjet spolupráci mezi pedagogickými pracovníky a dalšími subjekty  

ve vzdělání za účelem zvýšení přenosu informací a využití jejich poznatků z praxe. Mezi 

další subjekty patří zřizovatelé, rodiče, NNO, podnikatelé, školící centra, střední školy 

a ostatní subjekty. 

Snahou je, aby se zvyšovala úroveň pedagogických týmů, vnější spolupráce a dobrá 

praxe. Posílí se schopnost komunikovat a spolupracovat napříč všemi subjekty 

zapojených do vzdělání.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Střední vazba 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 
Počet projektů spolupráce mezi školami 

Počet projektů spolupráce mezi školami a dalšími subjekty 
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5.1.1 Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů 

MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

 P1 P2 P3 D1 D2 D3 V1 V2 

Cíl 1.1. XXX XXX XXX XX XXX  XXX XXX 

Cíl 1.2 XXX X XXX XXX XX    

Cíl 1.3. XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX 

Cíl 1.4. XXX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX 

Cíl 2.1. XX X X XXX XXX XX XX XXX 

Cíl 2.2. XX XXX XX XX     

Cíl 2.3.   X XXX X XXX X X 

Cíl 2.4. XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX 

Cíl 3.1. XXX XX XXX XXX X  X X 

Cíl 3.2. XXX XX XXX XX XX  XX XX 

Cíl 3.3. XXX  XXX      

Cíl 4.1 XXX XXX XXX  XXX  XXX XXX 

Cíl 4.2 XX XX XX XX XX XX XX XX 
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6 Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a 

OP VVV 

Strategický rámec je dynamickým dokumentem, který se vyvíjí dle potřeb území, tak aby do roku 2023 

došlo k naplnění vize.  

V tabulce níže jsou uvedeny projektové záměry mateřských a základních škol, které se zapojily do 

tvorby Strategického rámce. V následujících aktualizacích však počítáme s rozšířením o další subjekty 

působící ve vzdělávání, které sice byly již osloveny, ale prozatím neprojevily zájem být do rámce 

zařazeny.  

Níže uvedené investice jsou pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ 

a CLLD. Dále jsou zde zařazeny také projekty, které mohou být podpořeny prostřednictvím dotačních 

titulů MŠMT, Národních fondů pro podporu MŠ a ZŠ, prostředků zřizovatele, apod. Uvedené termíny 

a náklady jsou pouze orientační. Tabulka tedy obsahuje veškeré potřebné investiční záměry, které 

přispějí ke zkvalitnění vzdělávání na území ORP Valašské Klobouky. 

Prioritizace je nyní stanovena samotnou školou a jejím zřizovatelem. V tabulce jsou uvedeny veškeré 

zamýšlené záměry. Podstatná je otázka připravenosti záměru a to, zda žadatel nakonec žádost podá či 

ne. 
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Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, 

území MAP ORP Valašské Klobouky 

Identifikace školy, 
školského zařízení 
či dalšího subjektu  
Název: 
IČO: 
RED IZO: 
IZO: 
 

Název projektu: Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v 
Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu 
(od – do) 
 

Soulad 
s cíle
m 
MAP* 
 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbariér
ovost 
školy, 
školskéh
o zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben 
mateřských 
nebo 
základních 
škol ***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické a 
řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola 
Valašské Klobouky 
IČO:70873186 
REDIZO: 600114171 
IZO:102319383 

Rekonstrukce budovy D: 

- rekonstrukce sociálních 

zařízení (původní stav 

z roku 1973), nevyhovující 

stav vůči legislativě 

- zvětšení plochy učeben 

ŠD v souladu s vyhláškou 

410/2005 Sb.  

- rekonstrukce 

inženýrských sítí (voda, 

odpady, elektřina, datové 

rozvody) 

15 mil. Kč 2017-2023 1.1. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

Rekonstrukce školy: 

etapová, realizace od roku 

2005, realizovány některé 

části. Zbývá v budovách 

A,B,C rekonstrukce 

inženýrských sítí – voda, 

odpady, EE, datové sítě, 

rekonstrukce kabinetů a 

některých učeben, zvláště 

odborných, jazykových, 

30- 40 mil. Kč 2017-2023 

1.1. 
1.3. 
2.1. 
2.2. 
2.4. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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školních dílen, respiria, 

cvičné kuchyně atd. 

Revitalizace areálu školy a 

školní zahrady 

12 – 15 mil. 

Kč 
2017-2023 1.2. 

1.4. 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Rekonstrukce vnějšího 

sportovního areálu 

školy  umělých povrchem 

3 – 5 mil. Kč 2017-2023 1.2. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bezpečné cesty do školy  - 

rekonstrukce 

přístupových komunikací 

ke škole a ve školním 

areálu jak pro pěší, tak 

motorizovanou dopravu 

v souladu se zpracovanou 

studií  

5 -10 mil. Kč 2017-2023 1.1. 
1.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Bezbariérovost školní 

budovy – zpřístupnění 

školy imobilním osobám 

5 - 8 mil. Kč 2017-2023 
1.1. 
3.1. 
3.2. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Školní autobus – doprava 

žáků do a ze školy, na akce 

školy 

2-5 mil Kč 2017-2023 1.3. 
4.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mateřská škola 
Loučka, okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO:75020416 
RED IZO:600113256 
IZO:107606151 
 

Vybavení digitální 

technikou -počítači, 

tiskárnou, kopírkou, 

interaktivní tabulí. 

 

Dovybavení zahrady – kryt 

nad pískoviště -ochrana 

proti slunci, herní prvky a 

zakoupení nových 

didaktických pomůcek 

250 000 Kč 2018-2023 

1.2. 
1.3. 
2.1. 
2.2. 
2.4. 
3.2 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Základní škola a 
Mateřská škola 
Drnovice, okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO:75020068 
RED IZO: 600114422 
IZO: 108011151 
IZO: 102307903 
 

Rekonstrukce tříd 
1 500 000 Kč 2017-2019 

1.1. 
 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Nákup vybavení tříd 

1 500 000 Kč 2017-2019 

1.3. 
2.1. 
2.2. 
2.4. 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Mateřská škola 
Návojná, okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 70987661 
RED IZO: 600 113 728 
IZO: 107 605 902 

 
250 000 Kč 2018-2019 

2.1. 
2.4. 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Pomůcky pro 
polytechnickou výchovu 120 000 Kč 2018- 2019 

1.3. 
2.1. 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení digitální 
technikou 180 000 Kč 2018-2020 

1.3. 
2.4. 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Školní asistent 
220 000 Kč 2018-2020 4.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení školní jídelny 
150 000 Kč 2018-2020 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Obnovení nábytku – 
šatny, umývárna, kancelář 

140 000 Kč 2018-2020 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mateřská škola 
Nedašova Lhota, 
okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 75022681 
RED IZO: 600113736 
IZO:103119078 
 

Osobnostně sociální a 
profesní rozvoj pedagogů 
MŠ, čtenářská a 
matematická 
pregramotnost, inkluze, 
kurz logopedie 

30 400 Kč 2017-2018 

2.1. 
2.2. 
3.3. 
4.1. 

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Usnadňování přechodu 
dětí z MŠ do ZŠ, 
logopedické pomůcky, 
zhotovení a vybavení 
čtenářského koutku, 
odborně zaměřená 
tematická setkávání s 
rodiči 

25 320 Kč 2017-2019 

1.3. 
1.4. 
2.2. 
1.3. 
2.2. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 
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4.2 
 

Personální podpora pro 
MŠ, chůva 129 000 Kč 2017 

3.1. 
3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Mateřská škola 
Poteč, příspěvková 
organizace 
IČO:71005641 
RED IZO: 
600113779 
IZO:107606186 

Logopedické pomůcky 
10 000 Kč 2017 

1.3. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Úprava 2. třídy 20 000 Kč 2017 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Úprava zahrady 300 000 Kč 2017 1.2. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vybavení třídy počítačem 
a televizí 30 000 Kč 2017 

1.3. 
2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Relaxace dětí – nákup 
lehátek 40 000 Kč 2017 

1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Úprava 1. třídy 30 000 Kč 2018 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Obnovení zařízení zahrady 200 000 Kč 2018 1.2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vybavení školní jídelny 80 000 Kč 2018 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mateřská škola Štítná 
nad Vláří, okres Zlín 
IČO:71005595 
RED IZO:600113370 
IZO:107606429 
 

Rekonstrukce a vybavení 
školní kuchyně 2 500 000 Kč 2018 

1.1. 
1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení prostorů pro 
polytechnické dovednosti 
– keramická dílna 

100 000 Kč 2019 2.1. 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení třídy a herny pro 
centra aktivit 300 000 Kč 2017 

1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení školní knihovny 
50 000 Kč 2018 

1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Výpočetní technika pro 
pedagogy 100 000 Kč 2017 

1.3. 
2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ 
 

☐ ☐ 

Didaktické pomůcky- 
polytechnické stavebnice, 
dopravní výchova 
 

150 000 Kč 2019 
1.3. 
2.1. 

☐ ☐  ☒ ☐ ☐ ☐ 

Interaktivní tabule -
magicbox 

110 000 Kč 2017 2.4 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Didaktické a kompenzační 
pomůcky a nábytek pro 
děti se SVP  

100 000 Kč 2019 
1.3. 
3.2 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Rekonstrukce 
inženýrských sítí – 
rozvody vody 
Rekonstrukce topení 

1 000 000 Kč 2018-2023 1.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce školního 
dvora umělým povrchem 

1 500 000 Kč 2018-2023 1.2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Revitalizace okolí budovy 
– doprovodná zeleň a 
úprava okolí MŠ 

100 000 Kč 2018-2023 1.2. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Vysoké Pole, okres 
Zlín, příspěvková 
organizace 
IČO: 75021609 
RED IZO:  
600 114 368 
IZO: 102 319 022 

Samostatná odborná 
učebna pro polytechnické 
vzdělávání a výtvarnou 
výchovu s potřebným 
vybavením 

1 500 000 Kč 2017-2019 

1.1. 
1.3 
2.1 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Samostatná odborná 
počítačová učebna 
sloužící i pro výuku cizího 
jazyka s potřebným 
vybavením 

1 500 000 Kč 2017-2019 

1.1. 
1.3. 
2.1. 
2.4. 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

„Škola pro všechny“ – 
bezbariérovost ZŠ a MŠ 1 000 000 Kč 2018-2020 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Samostatná kmenová 
třída pro ZŠ 1 500 000 Kč 2017-2019 

1.1. 
1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rozšíření kapacity MŠ o 
jednu třídu pro dvouleté 
děti 

1 500 000 Kč 2018-2020 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Tělocvična pro ZŠ a MŠ 

5 000 000 Kč 2018-2020 

1.1. 
1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce zahrady pro 
MŠ 

1 000 000 Kč 2018-2020 1.2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce šaten pro 
žáky ZŠ 

300 000 Kč 2018-2020 1.1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení školní knihovny 100 000 Kč 2019-2021 1.3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vybavení školní kuchyně a 
rekonstrukce prostor pro 
školní stravování 

300 000 Kč 2018-2020 
1.1. 
1.3 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Vybavení tříd ZŠ novým 
nábytkem a učebními 
pomůckami 

400 000 Kč 2018-2020 1.3 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Interaktivní tabule pro MŠ 

120 000 Kč 2019-2021 

1.3 
1.4 
2.4 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Mateřská škola 
Jestřabí,okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 70991847 
RED IZO:  
600113221 
IZO:107606097 

Nákup pomůcek 

300 000 Kč 2016/2023 

1.3. 
2.1 
2.2. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

DVPP 
150 000 Kč 2016/2023 

3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce budovy 4 000 000 Kč 2016/2023 1.1. ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 
Základní škola a 
Mateřská škola 
Újezd, okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO:70870993 
RED IZO:600114376 
IZO:102319375 
 

Modernizace výuky pro 
přírodní vědy, 
polytechnickou výuku a 
jazyky na ZŠ a MŠ Újezd  

5 000 000 Kč 2017-2018 

1.1. 
2.1. 
2.4. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Modernizace tříd a 
kabinetů 4 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 
1.3. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Generální oprava 
sportoviště 2 000 000 Kč 2017-2023 

1.2. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Modernizace počítačové 
sítě a vybavení školy 
výpočetní technikou 

2 000 000 Kč 2017-2023 
1.3. 
2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rekonstrukce školní 
zahrady – vybudování 
cvičných ekosystémů 
(rybník, mokřad, louka) 

1 000 000 Kč 2017-2023 
1.2. 
2.1. 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Modernizace MŠ 
2 000 000 Kč 2017 -2023 

1.1. 
1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bezbariérovost MŠ 
2 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Základní škola a 
Mateřská škola 
Nedašov, 
příspěvková 
organizace 
IČO 70942846 
RED IZO:600114317 
IZO 102319103 

Jazyková učebna 

500 000 Kč 2016-2017 

1.1. 

1.3. 

2.1. 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Učebna Přírodních věd FY-

Che 650 000 Kč 2017-2018 

1.1. 

1.3. 

2.1. 

☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Infrastruktura školy - 

server-LAN - wifi 
450 000 Kč 2017-2018 

1.1. 

2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Výměna školních tabulí 350 000 Kč 2017-2020 1.3. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Interaktivní hraní v MŠ 

180 000 Kč 2017-2019 

1.3. 

1.4. 

2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Školní klub - kdo si hraje 

nezlobí 
500 000 Kč 2018-2022 

1.3. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Školní družina 

Modernizace prostor 

600 000 Kč 

 

2018-2022 

 

1.1. 

1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Vybudování 

víceúčelového hřiště 6 000 000 Kč 
2017-2022 

 
1.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Výměna podlahy malé TV 
600 000 Kč 2018-2022 

1.1. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Základní škola 
Brumov-Bylnice, 
okres Zlín 
IČO:70877718 
RED IZO:618500855 
IZO:118500864 

Vybavení interiérů a 
školních dvorů pro aktivity 
ŠD a ŠK 

1 600 000 Kč 2018-2019 

1.2 
1.3. 
1.4. 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce tělocvičny 
(soc. zařízení+okna+ 
vybavení kabinetu TV) 

600 000 Kč 2017-2018 

1.1. 
1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště 
(herní plocha, atlet. 
dráha, vybavení kabinetu 
TV) 

10 000 000 
Kč 

2017-2018 

1.2. 
1.3. 
1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybudování 
bezbariérového přístupu 
(schodišťová plošina) + 
bezbar. soc. zařízení 

500 000 Kč 2017-2018 

1.1. 
1.3. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Rekonstrukce školní 
kuchyně (nové vybavení, 
obklady, dlažba, rozvody, 
vzduchotechnika) 

3 000 000 Kč 2017-2018 
1.1. 
1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zateplení budovy 
školy+výměna střešních 
oken 

25 000 000 
Kč 

2018-2020 1.1. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Obnova vybavení 
kmenových tříd (lavice a 
židle) 

1 700 000 Kč 2017-2018 1.3. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Obnova odborných 
učeben + venkovní 
výukový prostor 6 000 000 Kč 2017 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.1. 
2.4. 

☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Rekonstrukce učebny PC 
(odhlučnění) + zlepšení 
konektivity školy 

3 250 000 Kč 2017 

1.1. 
1.3. 
2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Individualizace výuky 
v oblasti čtenářské a 
matematické gramotnosti 

1 100 000 Kč 2018-2020 2.2. 
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Mateřská škola 
Vlachovice, okres 
Zlín, příspěvková 
organizace 
IČO:70995451 
RED IZO:600113809 

Poznáváme a rozvíjíme 
řemeslné činnosti dětí 
k zachování tradic našeho 
venkova 

1 500 000 Kč 2017-2020 2.1 

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Tvoříme podmínky ke 
vzdělávání dětí bez 
překážek 

1 000 000 Kč 2017-2020 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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IZO:107606241 
 

Za každého počasí 
pohybem ke zdraví – 
úprava školní zahrady 

500 000 Kč 2017-2020 1.2. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les ve škole, škola v lese 

200 000 Kč 2017-2019 

1.2. 
1.3. 
2.1. 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Modernizací výuky 
k přípravě na další 
vzdělávání dětí. 200 000 Kč 2017-2019 

1.3. 
2.1. 
2.3. 
4.1. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Dětský domov, 
Základní škola a 
Praktická škola  
Valašské Klobouky 
IČO:61716634 
REDIZO: 
600 025 390 
IZO: 
110 023 609 (ZŠ) 
110 023 617 (SŠ) 
110 023 587 (DD) 

BEZ BARIÉRY 

200 000 Kč 2018-2019 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Mateřská škola 
Valašské Klobouky, 
okres Zlín, 
příspěvková 
organizace 
IČO: 71002332 
RED IZO:600113868 
IZO:107606160 
 

Osobnostně sociální 
rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 
16 hodin 

76 560 Kč 
1.9.-

30.6.2017 

3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků MŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hod. 

76 560 Kč 
1.9. -

30.6.2017 
3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ 76 560 Kč 

1.9. -
30.6.2017 

3.1. 
3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Školní asistent – 
personální podpora MŠ 196 380 Kč 

1.9. -
31.8.2017 

3.1. 
3.3. 
4.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Prevence logopedických 
vad a problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v MŠ 

111 650 Kč 
1.9.-

31.8.2017 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Rozšíření kapacity MŠ – 
stavební úpravy, 
bezbariérovost 

8 000 000 Kč 2017-2020 

1.1. 
3.2. 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Výstavba tělocvičny 3 500 000 Kč 2017-2020 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Rozšíření kapacity MŠ – 

nástavba, stavební 
úpravy, bezbariérovost 

16 000 000 
Kč 

2018-2020 
1.1 
3.2 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Základní škola Gabry 
a Málinky Štítná nad 
Vláří, okres Zlín 
IČO: 49156616 
RED IZO: 600114210 
IZO: 102319308 
 
 

Rekonstrukce a vybavení 

cvičné kuchyňky 
1 500 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

Rekonstrukce a vybavení 

ŠD 1 500 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Vybavení odborných 

učeben 2 000 000 Kč 2017-2023 

1.3. 

2.1. 

2.4. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 

Vybavení kmenových tříd 

digitálními technologiemi 
2 000 000 Kč 2017-2023 

1.3. 

2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vybavení kabinetů 

digitálními technologiemi 

a tiskárnami 

1 500 000 Kč 2017-2023 
1.3. 

2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Bezbariérovost a 

rekonstrukce školního 

dvora, místo pasivního 

odpočinku 

1 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.2. 

1.4. 

3.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Zabezpečení venkovních 

prostor -venkovní ploty 
500 000 Kč 2017-2023 1.2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Konektivita školy 500 000 Kč 2017-2023 2.4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Venkovní učebna 
500 000 Kč 2017-2023 

1.2. 

2.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Rekonstrukce vnějšího 

sportovního areálu školy 

s umělým povrchem 

5 000 000 Kč 2017-2023 1.2. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Oddechová a relaxační 

zóna 500 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Nové šablony 

630 000 Kč 2017-2023 

1.3. 

2.1. 

2.4. 

3.1. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oprava podlahy v 

tělocvičnách 
1 000 000 Kč 2017-2023 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení kmenových tříd 

tabulemi 
300 000 Kč 2017-2023 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce školní 

kuchyně - 

vzduchotechnika 

2 000 000 Kč 2017-2023 1.1. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Základní škola 
Vlachovice, okres 
Zlín, příspěvková 
organizace 
IČO:70995478 
RED IZO: 600114490 
IZO: 102319413 

Modernizace počítačové 

sítě a vybavení školy 

výpočetní technikou 

2 000 000 Kč 2017-2023 
1.3. 

2.4. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Zřízení víceúčelového 

hřiště (herní plocha, 

atletická dráha, 

doskočiště, vybavení 

kabinetu TV) 

4 000 000 Kč 2017-2023 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce toalet a 

hygienického zařízení 
2 000 000 Kč 2017-2023 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Vybudování 

multimediální učebny pro 

potřeby výuky a 

neformální, celoživotní 

vzdělávání 

3 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

2.4. 

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Modernizace tříd a 

kabinetů 
4 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Modernizace výuky pro 

přírodní vědy, cizí jazyky a 

polytechnickou výuku 

5 000 000 Kč 2017-2023 
1.3. 

2.1. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Školní družina – rozšíření 

kapacit a modernizace 4 000 000 Kč 2017-2023 

1.1. 

1.3. 

1.4. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rekonstrukce školní 

zahrady -  vybudování 

cvičných ekosystémů, 

výukových stanovišť 

1 500 000 Kč 2017-2023 
1.2. 

2.1. 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rekonstrukce a 

modernizace učebny HV – 

odhlučnění, nábytek, 

pomůcky 

1 500 000 Kč 2017-2023 
1.1. 

1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stavební úpravy - 

propojení budov školy, 

rekonstrukce podlah 

v interiéru školy, 

rekonstrukce šaten 

8 000 000 Kč 2017-2023 1.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Školní jídelna – zřízení 

výtahu, modernizace 

skladových prostor 3 000 000 Kč 2017-2023 
1.1. 

1.3. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Rekonstrukce 

elektroinstalace  
5 000 000 Kč 2017-2023 1.1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Šablony pro ZŠ Vlachovice 

- inkluze 

550 000 Kč 2016-2018 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rozvoj environmentální 

výchovy 
500 000 Kč 2017-2020 

1.3. 

2.1. 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mateřská škola Brumov 

– Bylnice, okres Zlín, 

příspěvková organizace 

Družba 1212 

763 31 Brumov – 

Bylnice 

IČO: 750 21 960 

IZO:107606461 

 

Dovybavení školní 

kuchyně 
800 000 Kč 2017-2023 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dovybavení zahrady 

herními prvky 800 000 Kč 2017-2023 
1.2. 

2.1. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vybavení tříd a herny pro 

centra aktivit 
500 000 Kč 2017-2023 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Relaxace dětí – výměna 

lehátek 
200 000 Kč 2017-2023 1.3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Rozšíření kapacity MŠ – 

stavební úpravy, 

bezbariérovost 

8 000 000 Kč 2018-2023 1.1 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Dům dětí a mládeže 

Valašské Klobouky, 

okres Zlín 

Rekonstrukce nádvoří a 

zpevněných ploch 

v areálu zařízení, venkovní 

1 500 000 Kč 2017-2023 1.2 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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IČ: 75082802 

RED IZO: 673101479 

IZO:173101488 

cvičební prvky pro aktivní 

odpočinek 

Výměna podlahy ve 

společenské místnosti a 

výměna stávajícího 

osvětlení za LED 

400 000 Kč 2017-2023 1.1 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
* uveďte číslo cíle/cílů 
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;  
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; 
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 

 

Zpracoval: členové realizačního týmu MAP ORP Valašské.. Klobouky 

Schválil: Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 8. 11.2017 

Ve Vysokém Poli, dne 8. 11. 2017  

 
Ing. Hana Častulíková, předseda ŘV MAP



 


