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1. Úvod 

 
Roční akční plán na rok 2022 je dokument, který je výstupem projektu Místní akční plán vzdělávání 
pro SO ORP Hustopeče II.  Roční akční plán představuje soubor činností, které byly schváleny ŘV 
projektu MAP II, jako prioritní aktivity spolupráce, zvyšující kvalitu předškolního a základního 
vzdělávání na území mikroregionu Hustopečsko a které mají být uskutečněny v průběhu roku 2022. 
Všechny tyto aktivity spolupráce byly Implementačními aktivitami projektu MAP II ve vzdělávání pro 
SO ORP Hustopeče (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652). 
 
Roční akční plán je součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání (aktualizace květen 2022), který je 
volně dostupný na těchto webových stránkách: http://maphustopecsko.cz/dokumenty/. 
Přílohou je dokument Agregovaný popis potřeb škol v území č. 3, který obsahuje informace o 
aktivitách jednotlivých škol, což jsou zejména šablony a podpora škol z dotací, který je rovněž 
dostupný na výše uvedených webových stránkách.  
 
Průběžné vyhodnocení RAP 2022 vytvořil RT projektu MAP III dle Postupů MAP III, jako součást 
souboru podkladů pro aktualizaci analytické části dokumentace MAP, která probíhá na území SO ORP 
Hustopeče v průběhu září a října 2022.  
Toto vyhodnocení bude v rámci konzultačního procesu poskytnuto všem relevantním aktérům 
k připomínkování a následně bude finalizováno RT. Všechny podklady k analytické části pak budou, v 
dostatečném předstihu před jednáním jednotlivých PS, zaslány jejich členům. Budou vstupními 
materiály k diskuzi uvnitř všech PS. Diskuze pak povede k identifikaci problémů a stanovení jejich 
příčin. Následně pak bude aktualizován návrh priorit a cílů k jednotlivým prioritám do SR MAP a 
propojení s aktivitami ve SR MAP a následně s konkrétními aktivitami v akčním plánu. 

Následuje průběžné vyhodnocení implementačních aktivit, zahrnutých do RAP 2022, které byly 

většinou ukončeny 31. 5. 2022 s koncem projektu MAP II. Konkrétně se jedná o aktivity, které 

naplňují dlouhodobě stanovené priority a podporují rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

(zařazování kreativních a badatelských aktivit, týmové spolupráce a projektové výuky, rozvoj 

mezipředmětových vazeb), potenciálu každého žáka (individualizace výuky v rámci heterogenních 

skupin), podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí všech pracovníků ve 

školství (sdílení metod dobré praxe, zařazování tandemové výuky apod.). Stanou se východiskem pro 

stanovení priorit SR v rámci MAP III pro budoucí MAP IV. 

Přehled konkrétních aktivit: 

Z malé do velké školy 
Spolupráce ZŠ a MŠ s rodiči 
Spolupráce ZŠ a MŠ s dalšími organizacemi, obcemi 
Výměna zkušeností mezi pedagogy ve vedení škol/sdílení praxí 
Výměna zkušeností mezi učiteli / vychovateli 
Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ zaměřený na diagnosticko-intervenční metody u dětí 
předškolního a mladšího školního věku 
Projektová kancelář 
Veletrh firem na území Hustopečska 
Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a mládeží ve volném čase 
Z Bílých Karpat na Pálavu 
Sdílení her a učebních pomůcek pro MŠ 
Sdílení souboru her a učebních pomůcek pro školní družiny, kluby a SVČ 

http://maphustopecsko.cz/wp-content/uploads/2020/09/M%C3%ADstn%C3%AD-ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-aktualizace-kv%C4%9Bten-2020.pdf
http://maphustopecsko.cz/dokumenty/
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2. Vyhodnocení jednotlivých aktivit RAP 

Název aktivity Z malé do velké školy 

Žadatel PS Rovné příležitosti, PS Projektová kancelář 

Účastníci Žáci MŠ a prvního stupně ZŠ, rodiče, pedagogové MŠ, ZŠ 

Vazba na aktivity MAP 2.4 Spolupráce škol 

Vazba na priority a cíle 
MAP  

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů  

Cíl aktivity  Usnadnění přechodu žáků z MŠ do ZŠ či z malotřídních škol na 2. 
stupeň „velkých“ škol. Propagace škol, které přijímají žáky od 
druhého stupně směrem k rodičům a dětem. 

Popis realizace aktivity Realizace probíhala jako jednorázová finanční podpora pro ZŠ, pro 
uspořádání akcí jako jsou Dny otevřených dveří, Odpoledne 
praktických činností pro děti z 5. tříd, ESS apod. ZŠ připravily svůj 
projektový záměr, určily datum realizace, následně byl záměr 
schválen, realizován a vyúčtován.  

Monitorovací Indikátor Podpořeny všechny školy dle plánu (14 + 10 škol z původně 24 
plánovaných).                                                                               SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Během realizace projektu MAP II bylo podpořeno a zrealizováno 
celkem 14 projektových záměrů škol. Z důvodu epidemiologické 
situace v roce 2020 a 2021 (kdy nebylo možno uskutečnit původně 
plánované záměry škol) se část aktivity (celkem pro 10 šestých 
ročníků ZŠ) uskutečnila během podzimu 2021 ve spolupráci 
s organizací HOPE4KIDS. Jednalo se o vzdělávací workshopy 
Stmelení a (re)start třídního kolektivu. 
V rámci další implementační aktivity-Vzdělávací systém pro 
pedagogy MŠ a ZŠ zaměřený na diagnosticko-intervenční metody u 
dětí předškolního a mladšího školního věku proběhl soubor 
seminářů vedených lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou. Díky 
uskutečněným seminářům došlo k navázání spolupráce mezi 
mateřskými a základními školami, které nyní spolupracují při 
přechodu dětí z MŠ do ZŠ.  

Plán do konce 2022 Praktické využití nabytých kompetencí pedagogů ve třídách a také 
sdílení dobré praxe i všech poznatků s dalšími učiteli 6. ročníků i 
mezi ZŠ v rámci regionu z akce s organizací HOPE4KIDS. 
Dále předpokládáme realizaci ESS i dnů otevřených dveří pro 5. 
ročníky a podobných akcí bez vazby na rozpočet MAP II.  
Předpokládáme i další vzdělávání a spolupráci pedagogů při 
přechodu dětí z MŠ do ZŠ v návaznosti na zmiňované semináře Mgr. 
Bednářové.                                                                             PŘÍLEŽITOST 
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Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnou 
v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity uvedené 
výše v Plánu 2022. 
Úspěšně byly naplněny dílčí cíle - podpora rozvoje podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků, podpora společných aktivit škol i podpora 
aktivit zaměřených na polytechniku, EVVO apod. Realizované 
projekty byly dětmi i rodiči přijímány a hodnoceny velice kladně. 

Rozpočet Vyčerpána celá částka 228 800 Kč dle plánu  

 

 

Název aktivity Spolupráce ZŠ a MŠ s rodiči 

Žadatel PS Rovné příležitosti, PS projektová kancelář příp. PS regionální 
identita 

Účastníci Žáci a pedagogové ZŠ, MŠ, ZUŠ, rodiče, veřejnost 

Vazba na aktivity MAP 2.2 Spolupráce ZŠ a MŠ s veřejností, rodiči 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.6 Zapojení a informování rodičů a veřejnosti 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů   
3.4 Propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Cíl aktivity  Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání cestou zapojování rodičů 
do aktivit školy formou dobrovolnictví, stanovení nejvhodnějších 
forem spolupráce s rodiči. 

Popis realizace aktivity Realizace probíhá jako jednorázová finanční podpora MŠ a ZŠ pro 
pořádání společných tematicky zaměřených akcí jako např. koncerty 
žáků ZŠ pro děti z MŠ a pro rodiče, divadelní představení dětí MŠ a 
ZŠ pro veřejnost, tvořivá odpoledne pro děti a rodiče, odpoledne s 
hrami apod. ZŠ připraví svůj projektový záměr, určí datum realizace, 
následně je záměr schválen, realizován a vyúčtován.  

Monitorovací indikátor Již podpořeny všechny školy dle plánu (28 + 12 škol z původně 40 
plánovaných)                                                                                SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Během realizace projektu MAP II bylo podpořeno a zrealizováno 
celkem 28 projektových záměrů škol. Z důvodu epidemiologické 
situace v roce 2020 a 2021, kdy nebylo možné realizovat většinu 
plánovaných aktivit pro školy a veřejnost v území, pak byla v rámci 
této implementační aktivity připravena náhradní varianta v podobě 
spolupráce s organizací Prototýpci z.s. Pro pedagogy a rodiče byl 
realizován tříhodinový webinář (16. 6. 2021), zaměřený mimo jiné na 
témata: přínosy rozvoje podnikavosti a kreativity pro školu, dítě a 
komunitu, novinky a pojmy k tématu trhu práce a jeho budoucnosti, 
rozvoj divergentního myšlení apod. Z našeho šetření na základních 



 

PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022918 

školách v území pak dále vyplynulo, že školy mají zájem o vizualizéry 
- velmi žádanou pomůcku pro offline i online výuku. Webinář 
absolvovali i pedagogové ze 12 škol, které vizualizér na základě 
svého zájmu obdržely a jako realizátoři ho budou zavádět do práce 
školy.  Poslední aktivitou v rámci této implementační aktivity byla 
finanční podpora ZUŠ v regionu – malé projekty v průběhu května 
2022 (Taneční koncert, 4 Výchovné koncerty a Třídní besídky žáků 
pro rodiče, širokou veřejnost a žáky MŠ a ZŠ v regionu). 
V rámci podpory spolupráce ZŠ a MŠ s rodiči a veřejností, jakož i 
v návaznosti na plnění povinné podaktivity 2.14 Podpora znalostních 
kapacit – workshopy pro rodiče -  byly v rámci realizace projektu 
MAP II dále uspořádány následující akce: 
Aktivní rodič v obci – 20. 9. 2020. Zúčastnilo se 28 rodičů. 
Vaše dítě jako tvůrce v digitálním světě – 18. 2. 2021. Účastnilo se jí 
na 40 rodičů.  
Moje dítě předškolákem – Školní zralost a připravenost -7. dubna 
2021.  
Jak vést děti k výtvarné tvorbě ve škole i doma - Vzdělávací 
workshop se uskutečnil 8. 6. 2021 v prostorách Ekocentra Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích.  
FOTOSOUTĚŽ - Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště - 
Fotografická soutěž organizovaná ve spolupráci s EKC Trkmanka pro 
různé věkové kategorie byla vyhlášena v období 15. 4. 2021-28. 2. 
2022 PS PK a PS RI. Výstava vítězných fotografií proběhla 22. 4. 2022 
v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích.  
Workshop pro rodiče-v rámci malého projektu Mgr. Blanky 
Nešporové environmentální a estetické výchovy dětí v mateřských 
školách a sdílení informací a dobré praxe nejen mezi pedagogy-
Obrazy-Odrazy křídel – s vernisáží 22. 4. 22. 
WEBINÁŘE Logopedie pro rodiče- Logohrátky v domácím prostředí. 
Leden - duben 2022 – V návaznosti na logopedické webináře pro 
pedagogy z podzimu 2021 se uskutečnil cyklus celkem 7 webinářů- 
Logopedie pro rodiče - na jaře 2022 v rámci spolupráce mezi školami 
a rodiči.  

Plán do konce 2022 Spolupráce škol s rodiči a veřejností i v dalších měsících bude 
podpořena také následujícími aktivitami projektu Map II: 
REGIONÁLNÍ POZNÁVACÍ HRA A FOTOSOUTĚŽ - Putování 
s Mapíkem - červenec 2021 – neomezeně.  
Rodiče i široká veřejnost jsou a budou nadále informováni o 
zajímavostech a aktuálním dění nejen na poli vzdělávání v území 
prostřednictvím našeho WEBU (včetně informačních podwebů pro 
veřejnost – „Jak rozvíjet řeč dítěte“ a „Knihy pro děti“), FB, 
YOUTUBE kanálu a nově připravovaného WEBU k podpoře 
regionální identity - Náš region Hustopečsko, Velkopavlovicko, 
Kloboucko a projektu Nástěnka.  
Předpokládáme, že všechny tyto nástroje budou sloužit i jako 
motivace pro rodiče i veřejnost pro zapojení se do života a aktivit 
škol a dalších organizací na poli formálního i neformálního 
vzdělávání. 
Jednotlivé MŠ i ZŠ plánují vlastní akce, tvořivá a zábavná odpoledne, 
besedy apod. na zapojení rodičů do života škol.               PŘÍLEŽITOST 
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Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnou 
v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity uvedené 
výše v Plánu 2022, především Regionální hra- Putování s Mapíkem a 
úspěšně se rozvíjí i projekt Nástěnka na platformách: 
https://nasenastenka.cz/, 
https://www.facebook.com/nasenastenka/, 
https://www.instagram.com/nase_nastenka/ 
https://www.youtube.com/channel/UCnxHHAsQF71fbhRvH1LI55Q 

Úspěšně byly naplněny dílčí cíle-podpora rozvoje podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků, podpora společných aktivit škol i zapojení a 
informování rodičů a veřejnosti. Realizací těchto drobných projektů 
škol se daří vtáhnout rodiče nenásilnou a přirozenou cestou do 
života škol, posílit mezigenerační sounáležitost. Podpořené školy 
velice kladně hodnotily jednak administrativní nenáročnost a také 
jim tato aktivita umožnila snadno uhradit drobné výdaje a 
nezatěžovat tím rozpočet školy, a navíc náležitě odměnit a 
motivovat aktivního pedagoga. 

Rozpočet Rozpočet z MAPII na malé projekty škol - vyčerpána celá částka 582 
240 Kč dle plánu. Ostatní aktivity byly průběžně čerpány z přímých, 
ale především paušálních výdajů příslušných impl. aktivit MAP II.  

 

 

Název aktivity Spolupráce ZŠ a MŠ s dalšími organizacemi, obcemi 

Žadatel PS Čtenářská gramotnost, PS Projektová kancelář příp. PS Regionální 
identita 

Účastníci Žáci a pedagogové ZŠ, MŠ, ZUŠ, zájmové organizace, obce 

Vazba na aktivity MAP 2.3 Spolupráce ZŠ a MŠ s dalšími organizacemi a obcemi 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů  
3.4 Propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Cíl aktivity  Propojování formálního a neformálního vzdělávání, podpora aktivit 
spolupráce 

Popis realizace aktivity Realizace probíhá jako jednorázová finanční podpora MŠ a ZŠ pro 
pořádání společných tematicky zaměřených akcí jako např. Den 
s hasiči, Den s knihovnou, spolupráce s muzei a kluby, s divadlem 
apod. ZŠ připraví svůj projektový záměr, určí datum realizace, 
následně je záměr schválen, realizován a vyúčtován.  

Monitorovací indikátor Doposud podpořeno 17+14+11 škol z původně 40 plánovaných 

https://nasenastenka.cz/
https://www.facebook.com/nasenastenka/
https://www.instagram.com/nase_nastenka/
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(navíc tedy byly podpořeny 2 školy pro velký zájem z jejich strany, 
byly přesunuty nevyužité finanční prostředky z jiné impl. aktivity) 
                                                                                                          SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Během realizace projektu MAP II bylo podpořeno a zrealizováno 
celkem 17 projektových záměrů škol.  
Z důvodu epidemiologické situace v roce 2020 a 2021, kdy nebylo 
možné realizovat většinu plánovaných aktivit pro školy a veřejnost v 
území, pak byla v rámci této implementační aktivity připravena 
alternativní varianta k původním projektovým záměrům v podobě 
spolupráce s organizací Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice. Ta 
uspořádala pro pedagogy 14 škol speciální vzdělávací program Sysel 
– Sysli pro krajinu. (červen 2021). V rámci této environmentální 
tématiky byly do škol instalovány informativní tabule ohledně třídění 
odpadů pro ZŠ a výukový polep na téma roční období a počasí pro 
MŠ. (Barevná škola). Polepy jsou velmi kvalitní a školami žádané jako 
vhodný interaktivní doplněk vzdělávání.  
Jako další náhradní varianta za neuskutečněné projektové záměry 
z důvodu epidemiologické situace se uskutečnily ve spolupráci 
s knihovnami, také na podporu čtenářské gramotnosti-Workshopy 
pro žáky i učitele se spisovatelkou Klárou Smolíkovou (březen 
2022–11 škol + 1 workshop pro pedagogy). Všem MŠ a ZŠ v regionu 
byly zakoupeny knihy do školní knihovny.  
V rámci podpory spolupráce škol s dalšími organizacemi proběhly 
během realizace MAP II také další aktivity zahrnuté i do jiných 
implementačních aktivit MAP II: 
- Spolupráce s OSPOD – spontánně vzniklá aktivita „Školy a OSPOD 
spolupracují“.  
- Spolupráce s organizacemi v rámci implementační aktivity Veletrh 
neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a 
mládeží ve volném čase 
- Speciální výukový program, který vznikl a je realizován ve 
spolupráci s EKC Trkmanka pro žáky MŠ i ZŠ Z Bílých Karpat na 
Pálavu je také samostatnou implementační aktivitou. 
- FOTOSOUTĚŽ - Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště  
-Spolupráce s organizacemi Prototýpci a HOPE4KIDS – viz aktivita 
Spolupráce škol s rodiči a Z malé do velké školy. 
- Spolupráce se Střediskem volného času Lužánky Brno, které 
odstartovalo výjezd speciální polytechnické dodávky. Speciálně 
upravená dodávka přijede na celý den k vybrané škole, kde je žákům 
i učitelům k dispozici. Vše je hrazeno z projektu (EduSTEM ATCZ220). 
-V neposlední řadě se nám podařilo provázat spolupráci našeho 
MAPu, škol, MAS Hustopečsko a dalších subjektů a byla podána a 
schválena žádost na pořádání letních kempů 2021 pro děti plnící 
povinnou školní docházku na základě výzvy MŠMT. Bylo realizováno 
27 kempů ve 13 obcích. Pořadatelé: 9 škol, 4 neziskové organizace a 
1 OSVČ. Program zahrnoval i hru Putování s MAPÍKEM-vytvořenou 
PS RI a PS PK 

Plán do konce 2022 Pedagogové jako realizátoři aktivity spolupráce škol s ekocentrem 
jednak získali kompetence v environmentální tématice spojené 
s naším regionem a jednak znalosti, jak efektivně využívat polepy 
jako pomůcku ve výuce a mohou všechny tyto nově nabyté znalosti 
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a zkušenosti v budoucnu zprostředkovávat svým kolegům ve škole i 
v dalších ZŠ a MŠ v regionu v rámci sdílení dobré praxe a 
zkušeností. 
Také předpokládáme v budoucnu další využívání a sdílení nabytých 
zkušeností v rámci workshopů se spisovatelkou Smolíkovou mezi 
pedagogy i školami. Dále již nyní školy plánují další workshopy 
s touto spisovatelkou, hrazené mimo prostředky MAP. 
K podpoře čtenářské gramotnosti lze také nyní i do budoucna využít 
podweb našeho hlavního webu maphustopecsko.cz „Knihy pro 
děti“, který byl připraven ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké 
Pavlovice.  
V budoucnu také předpokládáme i pokračování spolupráce všech ZŠ 
i MŠ především s Ekocentrem Trkmanka (v roce 2022 především již 
zmíněný výukový program Z Bílých Karpat na Pálavu) a CVČ 
Pavučina Hustopeče, se kterými jsme během realizace MAP II 
navázali úzkou a velmi plodnou spolupráci.  
Plánujeme i další spolupráci se Střediskem volného času Lužánky 
Brno (Polybus bude vyjíždět ke školám v regionu i během 2022 a jiné 
aktivity). 
Předpokládáme v následujících letech i spolupráci škol s dalšími 
organizacemi a spolky v území, kterou navázali právě při realizaci 
malých projektů či Veletrhu neziskových org. i bez vazby na rozpočet 
MAP. 

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnou 
v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity uvedené 
výše v Plánu 2022. 
Úspěšně byly naplněny dílčí cíle-podpora programů a aktivit 
zaměřených na polytechniku, zejména na rozvoj manuální zručnosti 
a EVVO, propojení formálního a neformálního vzdělávání i podpora 
rozvoje a profesního růstu pedagogů. Mimo jiné byla realizací 
drobných projektů rozvíjena spolupráce škol a knihoven, čímž je 
dána možnost všem dětem rozvíjet svou čtenářskou gramotnost a 
zvýšit zájem dětí o čtení.  Rozvíjením spolupráce s dalšími 
regionálními spolky, především pak s již zmíněným Ekocentrem 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích je pak u dětí posilována i regionální 
identita a zájem o mimoškolní aktivity v regionu.  
Aktivita Workshopy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou splnila 
všechny stanovené cíle-zprostředkovat žákům setkání s knihou 
prostřednictvím její autorky, motivovat je k četbě i k vlastní literární 
činnosti, pedagogům předvést v praxi možné formy práce s knihou. 
Využití ICT v této činnosti. Byla zvýšena kompetence žáků v oblasti 
čtenářství, naplněna podaktivita 2.4 podpora ČG. Byla prohloubena 
kompetence pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, naplněna 
podaktivita 2.13 projektu MAP II podpora znalostních kapacit. 

Rozpočet Rozpočet z MAPII na malé projekty škol - vyčerpána celá částka 582 
240 Kč dle plánu. Ostatní aktivity jsou průběžně čerpány z přímých, 
ale především paušálních výdajů příslušných impl. aktivit MAP II. 
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Název aktivity Výměna zkušeností mezi pedagogy ve vedení škol/sdílení praxí 

Žadatel PS Projektová kancelář, PS Rovné příležitosti 

Účastníci Vedení ZŠ a MŠ a sloučených subjektů MŠ+ZŠ 

Vazba na aktivity MAP 2.6 Výměna zkušeností mezi pedagogy/ sdílení praxí 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.2 Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení 
příkladů dobré praxe a koordinace aktivit 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů  

Cíl aktivity  Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání cestou výměny zkušeností 
mezi pedagogy ve vedení škol, zejména mezi řediteli, spolupráce. 

Popis realizace aktivity Původně bylo plánováno 8 schůzek vedoucích pracovníků. 
Z praktických důvodů bylo změněno na setkávání zástupců vedení 
škol, zejména ředitelů 1x ročně, ale dvoudenní akce, buď pro 
ředitele ZŠ, nebo MŠ, s workshopy vedenými odbornými lektory, 
kulatými stoly, mini konferencemi apod. Vždy zaměřeno na řešení 
aktuálních otázek ve školství, sdílení praxe, řešení odborných 
problémů a plánování aktivit v mikroregionu. Každá akce má 
stanoven svůj cíl - je pozván odborník na vybranou problematiku. 
Převážná část akce je věnována diskuzi a výměně zkušeností. 
Bohužel situace ohledně COVID-19 narušila pravidelnost setkávání 
a akce byly a jsou pořádány vždy, když to umožňují 
protiepidemiologická opatření a zároveň zájem a časová kapacita 
dotčených vedoucích pracovníků.  

Monitorovací indikátory Realizováno 7 akcí, podpořeno 115 pedagogů z vedení škol.   
DÁLE PROBÍHÁ                                          

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Během realizace projektu MAP II, v rámci tohoto cyklu vzdělávacích 
workshopů pro vedoucí pedagogy byly uspořádány následující akce: 
-17. 10. 2018 Workshop - kulatý stůl pro vedoucí pracovníky, vedly 
členky PS PK PaedDr. Michaela Hradilová a Mgr. Blanka Nešporová.  
- Následně byla uspořádána 1 dvoudenní akce v termínu 7. - 8. 6. 
2019 ve Velkých Pavlovicích na téma Mateřské školy nově 
v polytechnické výuce. Realizováno bylo jako praktický workshop pro 
vedoucí pracovníky MŠ. Navazující jednodenní workshop 
Polytechnická výchova v každodenní praxi se pak uskutečnil 31. 10. 
2019 v Hustopečích.   
-Pro vedoucí pracovníky MŠ byl dále pořádán jednodenní workshop 
na téma Pohyb do MŠ 4. 12. 2019 opět ve Velkých Pavlovicích. 
-24. 9. 2021 pak byla realizována dlouho odkládaná akce Kulatý stůl 
– workshop pro ředitele ZŠ ve Velkých Pavlovicích, vedený Ing. 
Renatou Skýpalovou Ph.D.  
-Další workshop pro vedoucí pracovníky MŠ se pak uskutečnil 8. 11. 
2021 v EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde hlavním tématem 
bylo jak řešit problémové situace s problémovými zaměstnanci, 
komunikace s rodiči, zvládání námitek a agresivního chování, 
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lektorkou opět Ing. Renata Skýpalová Ph.D.  
-Další vzdělávací akce pro vedoucí pedagogy ZŠ i MŠ proběhla 12. 5. 
2022. Lektorkou byla opět Ing. Renata Skýpalová Ph.D. Workshop byl 
zaměřen na problematiku plánování a hledání cest k naplňování 
strategických plánů školy, vztahy na pracovišti a pozitivní motivaci 
zaměstnanců jako jednu z možných cest 
 Všemi těmito akcemi byla realizována i implementační aktivita 
Projektová kancelář a její podaktivita pořádání vzdělávacích akcí 
v rámci povinné podaktivity 2.13. Účast na tomto cyklu vzdělávaní 
vedoucích pracovníků a sdílení jejich zkušeností pak také naplňuje 
zapojení organizace do projektu - indikátor 2 08 10.  

Plán do konce 2022 Díky motivaci v průběhu celé realizace MAP II očekáváme i využití 
všech nabytých kompetencí, vzájemné setkávání a sdílení praxe 
vedoucích pedagogických pracovníků v regionu v následujících 
měsících a letech bez vazeb na rozpočet a aktivity MAP.  
Setkávání i vzdělávání vedoucích pedagogů, zejména na poli 
strategického plánování a řízení školy plánujeme realizovat i 
v navazujících projektech MAP.                                            

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována-se snížením počtu 
realizovaných schůzek v rámci situace C-19 a v současnosti stále 
probíhají aktivity uvedené výše v Plánu do konce 2022. Vedoucí 
pracovníci škol se setkávají i v rámci jednání PS v projektu MAP III a 
jsou pro ně i nadále organizovány vzdělávací akce a sdílení 
zkušeností i mimo projekt MAP (např. ve spolupráci s P-AP, NPI, KAP 
JMK…).  

Rozpočet Vyčerpána celá částka 64 240 Kč dle plánu. 

 

 

Název aktivity Výměna zkušeností mezi učiteli / vychovateli 

Žadatel PS Rovné příležitosti, PS Projektová kancelář 

Účastníci Pedagogové ZŠ, MŠ, ZUŠ, asistenti i další pedagogičtí pracovníci a 
další pracovníci zabývající se dětmi a mládeží 

Vazba na aktivity MAP 2.6 Výměna zkušeností mezi pedagogy / sdílení praxí 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.2 Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení 
příkladů dobré praxe a koordinace aktivit 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů 

Cíl aktivity  Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání cestou výměny zkušeností 
mezi pedagogy, spolupráce. 
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Popis realizace aktivity Původně plánováno 5 akcí škol ročně. Zúčastněná škola-či pedagog 
připraví pro vybrané učitele zapojených škol nějaké téma, aktivitu, 
workshop, kde bude docházet ke vzdělávání ostatních pedagogů, 
sdílení zkušeností a dobré praxe.  Bohužel situace ohledně COVID-
19 narušila pravidelnost setkávání a akce byly pořádány vždy, když 
to umožnila protiepidemiologická opatření a zároveň zájem a 
časová kapacita dotčených pedagogických pracovníků. 

Monitorovací indikátory Celkem 14 realizovaných setkání, podpořeno 181 pedagogů + 
natočena tematická videa a spuštěn YouTube kanál.   DÁLE PROBÍHÁ  

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Během realizace projektu MAP II proběhly následující akce:  
Spolupráce s OSPOD – spontánně vzniklá aktivita „Školy a OSPOD 
spolupracují“.  
Cyklus praktických workshopů Digitální kompetence do MŠ pod 
názvem Interaktivní tabule hravě I a II.  
Workshop pro pedagogy ZŠ a MŠ s názvem Motivační výtvarné 
techniky se uskutečnil 8. 6. 2021 v prostorách Ekocentra Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích.  
Vzdělávací workshop pro pedagogy a asistenty s názvem Metody 
dobré praxe aneb do třídy mi nastupuje žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami, vedený Mgr. Janou Pláteníkovou, proběhl 
30. 8. 2021 v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích (pořádán 
PS RP).  
Úzká setkání s odborníkem a metody dobré praxe – proběhly 11 a 
14. 10. 2021 opět v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice.  
Poslední aktivitou s Mgr. Pláteníkovou v rámci aktivity sdílení 
zkušeností pak bylo on-line setkání na obdobné téma dne 18. 11. 
2021, kterého se zúčastnilo 25 pedagogů s rovněž kladným 
ohodnocením.                                                                        PŘÍLEŽITOST 
Ve spolupráci s Mgr. Blankou Nešporovou, ředitelkou MŠ Hustopeče 
a PS PK a RI byla spuštěna akce-soutěž s názvem Odrazy - Obrazy 
křídel (2021 - duben 2022) - vedla 2 workshopy pro pedagogy, 
zaměřené na výměnu zkušeností a praxí z environmentální a 
výtvarné výchovy v MŠ. 
V rámci aktivity výměna zkušeností mezi pedagogy a sdílení praxí 
byly financovány částečně i další náhradní aktivity z důvodu situace 
ohledně COVID-19 – byla natočena videa již zmiňované Mgr. Jany 
Pláteníkové-pedagožky a psycholožky, působící v našem regionu-
zaměřená hlavně na psychohygienu v náročné době nejen covidové, 
určená žákům, rodičům a samozřejmě i pedagogům, kteří mohou 
sdílené techniky převzít a používat v praxi i v budoucnu. Byl spuštěn 
YouTube kanál projektu, kde je možné tato i další videa 
projektových aktivit neomezeně shlédnout i širokou veřejností. 
Dále byl v červnu 2021 realizován workshop vedený ředitelkou EKC 
Trkmanka Zitou Dvořákovou (Sysel) pro 14 pedagogů z regionu, 
spadající i do implementační aktivity spolupráce škol s dalšími 
organizacemi, kde byly také sdíleny zkušenosti a dobré praxe 
pedagogů v rámci environmentální výchovy.  
Těmito akcemi byla realizována i implementační aktivita Projektová 
kancelář a její podaktivita pořádání vzdělávacích akcí v rámci 
povinné podaktivity 2.13. 

Plán do konce 2022 Díky motivaci v průběhu realizace MAP II očekáváme využití všech 
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nabytých kompetencí, vzájemné setkávání a sdílení praxe 
pedagogických pracovníků v regionu v následujících měsících a 
letech bez vazeb na rozpočet a aktivity MAP.  
Ke sdílení zkušeností mezi pedagogy, jejich vzájemnou spolupráci a 
inspiraci bude v dalším období sloužit i projekt Nástěnka. Tento 
projekt bude dále rozšiřován a prohlubován během realizace 
projektu MAP III.                                                                      

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována-se snížením počtu 
realizovaných schůzek v rámci situace C-19 -a v současnosti stále 
probíhají aktivity uvedené výše v Plánu do konce 2022. Pracovníci 
škol se setkávají i v rámci jednání PS v projektu MAP III a jsou pro 
ně i nadále organizovány vzdělávací akce a sdílení zkušeností i 
mimo projekt MAP. V rámci projektu i KAP JMK II se připravuje 
akce pro učitele ZŠ na téma Podpora pedagogů při výchově 
podnikavých žáků na 3. 11. 2022. 

Rozpočet Vyčerpána celá částka 137 240 Kč dle rozpočtu. 

 

Název aktivity Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ zaměřený na 
diagnosticko-intervenční metody u dětí předškolního a mladšího 
školního věku 

Žadatel PS Rovné příležitosti 

Účastníci Primárně pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ, dále speciální 
pedagogové, pedagogičtí pracovníci školních poradenských 
pracovišť, učitele speciálních škol, výchovní poradci, asistenti 
pedagoga, psychologové a rodiče 

Vazba na aktivity MAP 2.4 Spolupráce škol 
2.6 Výměna zkušeností mezi pedagogy/ sdílení praxí 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.6 Zapojení a informování rodičů a veřejnosti 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů 

Cíl aktivity  Cílem vzdělávacího systému je usnadnění přechodu dítěte z MŠ do 
ZŠ, prevence školního neúspěchu a maximální podpora vývoje dítěte 
propojením pedagogů MŠ a ZŠ; zvýšení kvality vzdělávání a podpory 
dětí tak, aby byly efektivněji připraveny na vstup do školy a 
následně, aby stimulace plynule navazovala v mladším školním věku.  

Popis realizace aktivity Projekt měl probíhat jako čistě vzdělávací semináře pro pedagogy 
MŠ a ZŠ. První blok se uskutečnil na podzim 2019 a následovat měl 
podzim 2020 a jaro 2021. Bohužel vzhledem k 
protiepidemiologickým opatřením v souvislosti s COVID-19 v roce 
2020 a 2021 a tedy nemožnosti uspořádat semináře prezenční 
formou a tudíž i zhoršení či úplné znemožnění předávání praktických 
zkušeností se speciálními pomůckami (Klokanův kufr a Klokanovy 
kapsy) byly další vzdělávací akce Mgr. Bednářové upraveny a 
převedeny do on-line podoby vzdělávacích webinářů během jara 
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2021. Vzhledem k velké uspořené částce původního rozpočtu 
v rámci této aktivity jsou pak hlavně z paušálních výdajů financovány 
další nové náhradní aktivity – především systém Logopedických 
webinářů pro pedagogy na podzim 2021 a navazující logopedické 
semináře pro rodiče na jaře 2022, jako odezvu na nárůst žáků MŠ 
s problematickou komunikací a nedostatek kvalifikovaných 
zaměstnanců pro logopedii v regionu. 

Monitorovací indikátor Podpořeno 47 pedagogů v prvním bloku + 13 + 14 +20 osob na 
webinářích Mgr. Bednářové, 5 x 22 pedagogů na webinářích 
logopedie podzim 2021, 7 x cca 25 osob webináře pro rodiče. 
                                                                                                DÁLE PROBÍHÁ                                                                                      
 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Podařilo se zajistit velmi kvalitní lektorku Mgr. Jiřinu Bednářovou a 
hned prvního bloku se zúčastnily téměř všechny mateřské a základní 
školy na území Mikroregionu Hustopečska a to konkrétně 
pedagogové, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního 
věku-celkem 47 pedagogů. Vzdělávací semináře podzimního bloku 
2019 se uskutečnily v Hotelu Amande, v Hustopečích, v termínech 9. 
9., 11. 9., 30. 9., 14. 10., 22. 10., 23. 10., 19. 11., 26. 11. a 27. 11. 
2019. 
Prvním on-line webinářem na platformě Google Meet Mgr. 
Bednářové bylo Posouzení vývoje čtení a psaní 9. února 2021 od 
8:30 do 16:00. Akce se zúčastnilo 13 pedagogů MŠ a prvního stupně 
ZŠ. Další webinář Mgr. Bednářové s názvem Když se v matematice 
nedaří, se uskutečnil 10. března 2021 od 8:30 do 16:00, opět určen 
pro pedagogy mateřských a 1. stupně základních škol (14 osob). 
Poslední webinář Mgr. Bednářové v rámci této implementační 
aktivity s názvem Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku se 
uskutečnil 20. 4. 2021 od 8:30 do 16:00. Kurz byl určen pro 
pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální 
pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, 
učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, 
psychology). Zúčastnilo se celkem 20 osob.  
V rámci této impl. aktivity byly financovány částečně i další náhradní 
aktivity z důvodu situace ohledně COVID-19 – byla natočena videa 
Mgr. Jany Pláteníkové-pedagožky a psycholožky, působící v našem 
regionu-zaměřená hlavně na psychohygienu v náročné době nejen 
covidové, určená žákům, rodičům a samozřejmě i pedagogům, kteří 
mohou sdílené techniky převzít a používat v praxi i v budoucnu.  
Jako odezvu na nárůst žáků MŠ s problematickou komunikací a 
nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro logopedii v regionu byl 
v rámci této implementační aktivity realizován i ucelený blok - 
Cyklus webinářů pro pedagogy Metodika logopedické péče (23. 9., 
7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11. 2021).  
V návaznosti na logopedické webináře pro pedagogy z podzimu 2021 
se pak uskutečnil cyklus celkem 7 webinářů logopedie pro rodiče 
v lednu-dubnu 2022. Jednalo se o webináře Logohrátky v domácím 
prostředí pro rodiče dětí, jež se potýkají s problémy v oblasti řeči.  

Plán červen-září 2022 Vzhledem k velkému zájmu ze strany pedagogů a škol 
předpokládáme i v následujících měsících a letech nejen využití 
všech nabytých kompetencí, ale i další vzdělávání, spolupráci 
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pedagogů, sdílení dobré praxe a zkušeností i spolupráci mezi 
školami v území při přechodu dětí z MŠ do ZŠ v návaznosti na 
všechny semináře Mgr. Bednářové.                                     PŘÍLEŽITOST 
Stejně tak i videa Mgr. Pláteníkové, zveřejněná na projektovém 
YouTube kanále mají dlouhodobý dosah. 
A jak již bylo výše zmíněno vzdělávání vedoucích pedagogů, zejména 
na poli strategického plánování a řízení školy plánujeme realizovat i 
v navazujících projektech MAP. Ke sdílení zkušeností, materiálů, 
inspiraci a spolupráci pak bude sloužit i již zmíněný projekt 
Nástěnka.     
Některé školy v regionu pak plánují pokračování vzdělávání 
pedagogů či asistentů v logopedii či zajištění vlastního 
logopedického asistenta z vlastních zdrojů.                     

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnami v 
realizaci v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity 
uvedené výše v Plánu 2022. 

Všechny semináře i webináře Mgr. Bednářové proběhly velice 
úspěšně a s dobrým výsledkem, což dokazuje zpětná vazba od 
zúčastněných. Snahou bylo interaktivní propojení skupiny účastníků 
se záměrem osobního rozvoje v dané oblasti. 
Realizací všech aktivit v rámci této implementační aktivity byly 
především zvýšeny kompetence v oblasti přístupu k žákům 
předškolního a mladšího školního věku. 
 
Součástí webinářů logopedie byly praktické tipy, rady, informace a 
videoukázky. Webináře byly hodnoceny jako velmi přínosné a 
vhodně zvolené, zejména s ohledem na nedostatek kvalifikovaných 
logopedů v území a zvýšeného počtu dětí s řečovými obtížemi. 

Rozpočet Vyčerpána celá částka 280 020 Kč - částka zahrnuje i náhradní 
aktivity realizované z důvodu situace ohledně COVID-19. V rámci 
přímých výdajů byli financováni i další speciální pedagogové, kteří 
realizovali vzdělávání dalších pedagogů v území i v rámci jiných impl. 
aktivit. (Ing. Martínek, Mgr. Horáček, Mgr. Pláteníková). 

 

 

 

Název aktivity Projektová kancelář 

Žadatel PS projektová kancelář 

Účastníci Základní školy, Mateřské školy, ZUŠ, pedagogové, rodiče 

Vazba na aktivity MAP 2.7 Projektová kancelář 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem a realizace systému 
podpory pro žáky se SVP (podpora inkluzivního vzdělávání) 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
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zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.6 Zapojení a informování rodičů a veřejnosti 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.1 Stanovení priorit, cílů a vizí v rámci strategického a akčního 
plánování vzdělávacími institucemi a jejich zřizovateli 
3.2 Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení 
příkladů dobré praxe a koordinace aktivit 
3.5 Podpora dotačního poradenství (projektový a dotační 
management) 

Cíl aktivity  Podpora škol v plánování a podpora znalostních kapacit. Vytvoření 
společné projektové kanceláře zaměřené na podporu škol v oblasti 
strategického plánování a na koordinaci činnosti facilitátora. 
Poskytování poradenství školám při zpracování žádostí o podporu a 
při administraci neinvestičních projektů. Vytvoření regionální pozice 
koordinátora kariérových poradců ve školách.  

Popis realizace aktivity Projektová kancelář je pro školy konzultantem v oblasti 
strategického plánování, a proto je realizátorem povinné podaktivity 
MAP II Podpora škol v plánování. PK zpracovala dotazník pro školy 
Popis potřeb škol, který slouží k šetření ve školách. Uspořádala 
setkání s řediteli škol 17. 10. 2018 v Hustopečích a formou 
prezentace seznámila ředitele s hlavními postupy při plánování, 
s připraveným dotazníkem a s facilitátory, na které se mohou 
v případě potřeby obracet. V únoru 2019 shromáždila vyplněné 
dotazníky ze škol a členka PS PK Ing. Eva Bohutínská zpracovala 
v květnu 2019 Agregovaný popis potřeb škol území, byl vyvěšen na 
webu MAP. V lednu 2020 byl do škol rozeslán aktualizovaný Popis 
potřeb škol 2. Zjišťoval, které ze stanovených cílů již školy naplnily a 
jaké nové potřeby mají. Agregovaný výstup z dotazníků zapracovala 
E. Bohutínská do aktualizovaného dokumentu MAP II v květnu 2020. 
Je vyvěšen na webu MAP. Další dotazníkové šetření ve školách, 
podpořené činností facilitátorů v území, proběhlo na podzim 2021 a 
pokračovalo i na jaře 2022. Ing. Bohutínská opět zpracovala 
Agregovaný popis potřeb škol území, který byl dále na jaře 2022 
aktualizován. Z tohoto dokumentu pak vychází i tato aktualizace 
dokumentu MAP. 
Projektová kancelář byla školám nápomocna při zpracování žádostí 
o podporu z různých dotačních titulů a administraci projektů. 
Informace o aktuálních dotačních možnostech jsou do škol zasílány 
elektronicky. 
Projektová kancelář aktualizovala a koordinovala každoroční 
vyhlašování výše zmíněných malých projektů spolupráce ve výzvách 
Z malé do velké školy, Spolupráce ZŠ a MŠ s rodiči a Spolupráce ZŠ 
a MŠ s dalšími organizacemi a obcemi (popsány v tomto dokumentu 
výše). 
Projektová kancelář zajišťovala i pořádání workshopů pro pedagogy 
a pro rodiče při plnění podaktivit 2.13 a 2.14 Podpora znalostních 
kapacit.  
Byla vytvořena regionální pozice koordinátora kariérového 
poradenství s pevným zázemím. Vybraná koordinátorka provedla 
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dotazníkové šetření zájmu škol o tuto aktivitu, absolvovala odborné 
vzdělávání a realizovala dvě setkání s výchovnými poradci úplných 
základních škol. Bohužel ke své činnosti přistupovala velmi laxně, 
v důsledku toho nebyl ani odpovídající zájem ze strany škol, takže 
pro příští období je potřeba řešit podporu kariérového poradenství 
ve školách jinou formou.  
V druhé půlce realizace projektu vzhledem k situaci ohledně COVID-
19 a přizpůsobení a změnám jednotlivých aktivit, začala projektová 
kancelář v úzké spolupráci s PS Regionální identita realizovat i 
aktivity zcela nové: 
- Výtvarná soutěž - Obrázky z mojí obce 
- Fotosoutěž - Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště 
- Regionální poznávací hra a fotosoutěž - Putování s Mapíkem 
- Environmentální soutěžní hra pro MŠ Odrazy - Obrazy křídel 
- Web k podpoře regionální identity - Náš region Hustopečsko, 
Velkopavlovicko, Kloboucko (Nově uchopeno a překlopeno do 
projektu Nástěnka) 
- Spolupráce s MAS Hustopečsko na podání a schválení žádosti na 
pořádání letních kempů a spolupráce při jejich realizaci 

Monitorovací indikátory 2x zpracované popisy potřeb zapojených škol + 2x aktualizace 
2x agregovaný popis potřeb škol v území + 2x aktualizace 
15 škol + 1 CVČ, podpořených v rámci dotačního poradenství. 
12 + 5 vzdělávacích workshopů, 342 pedagogů + 195 rodičů jinde 
nevykázaných.  
2 akce, 6 výchovných poradců v kariérovém poradenství + 
výchovní poradci se zúčastnili akce Řemeslo má zlaté dno v září 2021 
na SOŠ Hustopeče a SOŠ Klobouky u Brna / firma Blanář, jejímž cílem 
byla propagace možností studia řemeslných oborů v regionu žákům 
posledních ročníků ZŠ. Současně mají k dispozici videa prezentující 
vyučované obory na obou školách na našem YouTube kanálu. 
                                                                                                          SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Podpora škol v plánování, podaktivita 2.7  
Dotační poradenství školám a administrace projektů bylo školám 
poskytováno na základě jejich konkrétních požadavků.  
Pořádání workshopů při plnění povinné podaktivity 2.13 -podpora 
znalostních kapacit  
Pořádání workshopů při plnění povinné podaktivity 2.14 
workshopy pro rodiče – tyto workshopy byly zmíněny a blíže 
popsány již v implementační aktivitě Spolupráce škol s rodiči.  
Regionální pozice koordinátora kariérového poradenství.  Problémy 
s realizací byly popsány výše.  
Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 docházelo průběžně ke 
změnám, či časovému zpoždění realizace aktivit. V reakci na tyto 
změny, začala projektová kancelář v úzké spolupráci s PS Regionální 
identita realizovat i aktivity zcela nové, přizpůsobené době 
covidové, zaměřené především na kulturní a přírodní bohatství 
regionu, pobyt venku a zapojující do aktivit celé rodiny i širší 
veřejnost, s dlouhou či neomezenou dobou realizace: 
Výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce, trvání 15. 9. 2020 - 31. 3. 
2021. Vyhodnocení prací proběhlo v květnu 2021 a vernisáž se 
konala 8. 6. 2021 v Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice s návaznými 
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workshopy. Soutěže se zúčastnilo 9 MŠ a 15 ZŠ, celkem bylo zasláno 
245 prací. 
Regionální poznávací hra a fotosoutěž Putování s Mapíkem, 
červenec 2021 – neomezeně.  
PS Projektová kancelář také ve spolupráci s EKC Trkmanka a PS RI 
uspořádala fotografickou soutěž pro různé věkové kategorie Rostliny 
a živočichové v blízkosti našeho bydliště.  
Ve spolupráci s členkou PS PK Mgr. Blankou Nešporovou, ředitelkou 
MŠ Hustopeče a PS RI byla spuštěna akce-soutěž s názvem Odrazy - 
Obrazy křídel.  
Dále se PS PK podílela spolu s PK RI na přípravě a zprovoznění webu 
Náš region. Ten slouží k podpoře učitelů při formování regionálního 
povědomí dětí a žáků. Dále bude využit při tvorbě nové platformy 
NÁSTĚNKA, která se stane informační a diskuzní platformou MAP III. 
Spolupracovala s PS financování na podání žádosti o dotaci na její 
realizaci u Jihomoravského kraje. Úspěšně. 
S PS financování spolupracuje na koordinaci škol a obcí při přípravě 
podání žádosti o dotace na podporu adaptačních skupin pro 
ukrajinské děti. 
A jak již bylo popsáno v impl. aktivitě Spolupráce škol s dalšími 
organizacemi, PS Projektová kancelář se podařilo provázat 
spolupráci našeho MAPu, škol, MAS Hustopečsko a dalších subjektů 
a byla podána a schválena žádost na pořádání letních kempů Letní 
kempy s Mapíkem  

Plán do konce 2022 Plán v rámci podpory škol v plánování 
Projektová kancelář ukončila 31. 5. 2022 činnost a následně od 1. 6. 
2022 přebírá její pracovní náplň PS financování, která bude i nadále 
školám nápomocna při zpracování žádostí o podporu z různých 
dotačních titulů a administraci projektů. Informace o aktuálních 
dotačních možnostech budou do škol zasílány elektronicky. 
Plán na následující měsíce/roky v rámci malých projektů spolupráce 
ve výzvách Z malé do velké školy, Spolupráce ZŠ a MŠ s rodiči a 
Spolupráce ZŠ a MŠ s dalšími organizacemi a obcemi je již popsán u 
jednotlivých impl. aktivit výše v tomto dokumentu.  
Na poli kariérového poradenství mají školy a poradci k dispozici 
videa prezentující vyučované obory na školách v regionu na našem 
YouTube kanálu. Situace v poradenství a konkrétní aktivity budou 
tématem setkávání aktérů v území v průběhu MAP III. 
V rámci nových „covidových“ aktivit ve spolupráci s PS RI: 
-bude pokračovat poznávací hra Putování s Mapíkem. Využití 
podkladů této hry zveřejněných na novém regiowebu (Nástěnce) po 
neomezeně dlouhou dobu i širokou veřejností.  
- Rodiče i široká veřejnost jsou a budou nadále informováni o 
zajímavostech a aktuálním dění nejen na poli vzdělávání v území 
prostřednictvím našeho WEBU (včetně informačních podwebů pro 
veřejnost – „Jak rozvíjet řeč dítěte“ a „Knihy pro děti“), FB, YOUTUBE 
kanálu a nově připravovaného WEBU k podpoře regionální identity-
Náš region Hustopečsko, Velkopavlovicko, Kloboucko – nově tedy 
překlopeného do projektu Nástěnka, který bude nadále prohlubován 
v rámci projektu MAP III. Více podrobností popsáno u 
implementační aktivity Spolupráce škol s rodiči.  
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Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnami v 
realizaci v rámci situace C-19) - až na problémy s regionální pozicí 
koordinátora kariérového poradenství s pevným zázemím. 
V současnosti stále probíhají aktivity uvedené výše v Plánu 2022, 
především podpora škol v plánování a pomoc při zpracování žádostí 
o podporu z různých dotačních titulů a administraci projektů. 
Informace o aktuálních dotačních možnostech jsou neustále do škol 
zasílány elektronicky v rámci činnosti skupiny pro financování. Také 
se dále rozšiřuje a buduje projekt Nástěnka a jeho využívání 
jednotlivými školami.  

Rozpočet Celková částka 417 600 Kč byla průběžně čerpána na veškeré aktivity 
PK i další aktivity související a byla zcela vyčerpána. 

 

Název aktivity Veletrh firem na území Hustopečska 

Žadatel PS Rovné příležitosti 

Účastníci Firmy a společnosti se sídlem na Hustopečsku, žáci 8. a 9. tříd, 
výchovní poradci z úplných ZŠ, pedagogové, střední školy a učiliště 

Vazba na aktivity MAP 2.1 Spolupráce ZŠ a firem / zaměstnavatelů 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.6 Zapojení a informování rodičů a veřejnosti 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů 

Cíl aktivity  Rozvoj spolupráce soukromé sféry s (veřejným) školstvím v regionu. 
Námětem je malé povědomí veřejnosti o podnikatelských aktivitách 
v jejich okolí. Podpora technicky zaměřených povolání. Snaha zvýšit 
zaměstnanost v regionu. Cílem aktivity v rámci Dnů otevřených dveří 
pak bylo podpořit řemesla a učební obory tak, aby žáci po ukončení 
základní školy měli povědomí o tom, co se v jejich okolí nabízí a 
využili další vzdělání v místě jejich bydliště. Zároveň bylo klíčové 
navázat intenzivní spolupráci s místními středními školami, které 
učební obory nabízí a s místními podniky, které mají zájem mladé lidi 
po skončení výuky zaměstnat.  

Popis realizace aktivity Aktivita probíhá jako klasický veletrh. Jednodenní akce, kde je na 
předem určené vhodné místo pozváno min. 10 firem aktivně 
působících v území, které mají za úkol představit svou činnost 
příchozím žákům. Každá firma má k dispozici svoje zázemí jako při 
běžném veletrhu. Během veletrhu probíhá i ve zvláštní místnosti 
setkání výchovných/kariérových poradců, které slouží zejména k 
výměně zkušeností při práci se žáky. Akce se měla uskutečnit 3x za 
projekt. Vzhledem k pandemii COVID-19 byl koncept realizace 2 
dalších akcí pojat jako Dny otevřených dveří - Řemeslo má zlaté dno. 

Monitorovací indikátory Hustopeče Agrotec - 17. 9. 2019 - 11 firem, 9 škol, 470 žáků 
Hustopeče SOŠ a SOU- 16. 9. 2021 -196 žáků + 15 osob doprovod a 
zaměstnanci 
Brumovice Blanář a.s. - 23. 9. 2021 - 245 žáků + 11 osob doprovod a 
zaměstnanci      
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Natočena videa, propagující studijní obory                            SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

První akce v rámci této implementační aktivity byla pořádána 
v termínu 17. 9. 2019 v areálu Agrotec. Veletrhu se účastnilo 11 
společností z mikroregionu a zapojilo se celkem 9 škol se 470 žáky. 
Na místě byl připraven i program pro výchovné poradce. Druhá a 
třetí aktivita pak probíhala formou dvou denních veletrhů na 
středních školách za účasti žáků z druhých stupňů místních 
základních škol.  
16. 9. 2021 – SOŠ a SOU Hustopeče- program (představení prostor 
školy, studijních oborů, odpovědi na dotazy místními pedagogy a 
zaměstnanci, sdílení zkušeností a dobré praxe apod.) zajišťovalo 
vedení školy, RT MAP zajistil dopravu škol na místo. 
23. 9. 2021 – Blanář a.s.- exkurze v nábytkářské firmě, která zřizuje 
obor Nábytkář na střední škole v Kloboukách u Brna 
- program (představení prostor firmy, pracovních a studijních oborů, 
odpovědi na dotazy místními zaměstnanci příp. pedagogy, sdílení 
zkušeností a dobré praxe apod.) zajišťovalo PR oddělení firmy a 
vyučující daného oboru. RT MAP zajistil dopravu škol na místo. 

Plán do konce 2022 Videa natočená v rámci akce „Dny otevřených dveří – Řemeslo má 
zlaté dno “o jednotlivých studijních oborech dostupných v regionu 
lze samozřejmě využívat i v budoucnu. Dostupné jsou na YouTube 
kanále MAP Hustopečsko. 
Předpokládáme inspiraci vedení SŠ a SOU i firem v regionu a 
uspořádání obdobných dnů otevřených dveří pro žáky posledních 
ročníků ZŠ i bez vazeb na rozpočet či aktivity MAP.          PŘÍLEŽITOST 

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnami v 
realizaci v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity 
uvedené výše v Plánu 2022. 
Všechny akce splnily očekávané cíle – zvýšilo se povědomí žáků o 
podnikatelských aktivitách v regionu Hustopečska, představily 
žákům, ještě před výběrem střední školy, možnosti budoucího 
zaměstnání. Veletrh také pomohl nastartovat spolupráci mezi 
firmami a školami (návštěvy a exkurze). Zapojené společnosti 
hodnotily akci velmi pozitivně a chtějí se zúčastnit i v příštích letech. 
Jako svůj přínos vnímaly především potenciál nových pracovních sil 
do budoucna, spolupráce s jinými firmami, zviditelnění. Přínosem 
pro zúčastněné školy je pak především navýšení kompetencí žáků, 
podpora polytechnické výchovy a manuální zručnosti, setkání 
výchovných poradců z území, potenciální sponzoring.  
Také dny otevřených dveří proběhly velice úspěšně s pozitivní 
odezvou od pedagogů i žáků. Žáci mají větší povědomí o tom, co se 
v jejich okolí nabízí a mohou tak snáze využít další vzdělání v místě 
jejich bydliště. Byla navázána spolupráce s místními středními 
školami, které učební obory nabízí a s místními podniky, které mají 
zájem mladé lidi po skončení výuky zaměstnat. Na tuto akci také 
navázalo setkání zástupců z řad zřizovatelů, firem, škol a OSPOD 
k tématu další podpory vzdělávání u mladých lidí.  
Ve spolupráci s hustopečskou televizí došlo k natočení reportáží o 
jednotlivých oborech tak, aby školy mohly tato videa využívat i 
nadále.  Dostupné jsou na YouTube kanále MAP Hustopečsko. 

Rozpočet Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením nebylo možné 
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naplánovat a uspořádat další hromadnou akci v rámci této aktivity 
do konce projektu, nicméně celková částka 446 580 Kč byla 
vyčerpána, zbylé finance z paušálních výdajů byly převedeny na jiné 
potřebné aktivity v rámci projektu. 

 

Název aktivity Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi 
a mládeží ve volném čase 

Žadatel PS Čtenářská gramotnost, PS Regionální identita 

Účastníci Děti, mládež, rodiče a zástupci zájmových organizací, obcí, škol, ZUŠ, 
knihoven apod. 

Vazba na aktivity MAP 2.5. Spolupráce organizací neformálního vzdělávání 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 
2.6 Zapojení a informování rodičů a veřejnosti 
2.7 Podpora pedagogů, poradenství a dalších specialistů 
3.4 Propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Cíl aktivity  Zvýšit povědomí o volnočasových aktivitách pro děti a mládež na 
území Mikroregionu Hustopečska a navázat partnerství mezi rodiči a 
neziskovými organizacemi a subjekty, jež se práci s dětmi a mládeží 
věnují. Zájmové organizace jako hybatelé akcí pro veřejnost, 
propagace smysluplného využití volného času. 

Popis realizace aktivity Projekt pořádán venku jako celodenní akce-přihlášené organizace 
dostanou k dispozici párty stan, kde představí svoji činnost a úkol, 
aktivitu, kterou budou plnit účastníci. Pokud splní všechny, budou 
pro ně připravené odměny. Celkem 2x za celý projekt. Pro školy 
organizovaná návštěva se zajištěnou dopravou dopoledne a 
odpoledne pro veřejnost. 

Monitorovací indikátor Plán: 15 přihlášených organizací, min. 50 zúčastněných dětí. 
Ve skutečnosti se obou akcí zúčastnilo dohromady 306 dětí v rámci 
návštěvy jejich školy během dopoledne. Další účastníci z řad 
veřejnosti dorazili na akci v odpoledních hodinách.  Na akcích se 
prezentovalo 17 subjektů-aktérů z řad regionálních organizací. 

SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů  

Veletrh se uskutečnil ve dvou podobách a to 10. 9. 2020 
v Hustopečích a 17. 9. 2020 v Kloboukách u Brna. Název akce byl 
nakonec změněn na „Den plný aktivit pro děti“.  
Dopoledne se akce zúčastnily děti z mateřských a základních škol, 
odpoledne byla určena rodičům, prarodičům a jejich dětem a 
vnukům. Na stáncích se prezentovalo velké množství volnočasových 
subjektů, jako např. Centrum volného času Pavučina z Hustopečí, 
Ekocentrum Trkmanka z Velkých Pavlovic, házená, judo, floorbal, aj. 
viz zápis z akce. Děti a návštěvníci měli za úkol seznámit se všemi 
přítomnými, splnit u nich drobné úkoly, sbírat razítka a následně 
mohli dostat odměnu.  
Další aktivity v rámci spolupráce organizací neformálního vzdělávání 
jsou již popsány v implementační aktivitě Spolupráce ZŠ a MŠ s 
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dalšími organizacemi, obcemi a dále speciální výukový program, 
který vznikl a je realizován ve spolupráci s EKC Trkmanka pro žáky 
MŠ i ZŠ Z Bílých Karpat na Pálavu je také samostatnou 
implementační aktivitou.  

Plán do konce 2022 Během konání veletrhu byl projeven obrovský zájem o realizaci další 
podobné akce ze strany žáků, pedagogů i veřejnosti. Bohužel situace 
ohledně COVID-19 nedovolila podobnou akci do konce projektu 
naplánovat a zorganizovat. Nicméně během těchto veletrhů došlo 
k navázání partnerství, spolupráce mezi organizacemi a školami a 
zvýšení informovanosti rodičů ohledně možných volnočasových 
aktivit pro děti, které lze využít i v následujících měsících a letech. 
Další plánované a možné budoucí aktivity spolupráce organizací 
neformálního vzdělávání a subjektů spolupracujících s dětmi a 
mládeží ve volném čase jsou již popsány u implementační aktivity 
Spolupráce ZŠ a MŠ s dalšími organizacemi, obcemi a také Z Bílých 
Karpat na Pálavu. 

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnami v 
realizaci v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity 
uvedené výše v Plánu do konce 2022. 
Akce v roce 2020 dopadla nad očekávání velmi úspěšně. Školy 
program velice uvítaly a rodiče v odpoledních hodinách s dětmi 
rovněž. Účast na akci byla více než očekávaná a akce samotná 
naplnila všechny stanovené cíle.  

Rozpočet Vyčerpána celá částka 183 220 Kč z rozpočtu (i v rámci jiné impl. 
aktivity). 

 
 
 

Název Aktivity Z Bílých Karpat na Pálavu 

Žadatel PS Regionální identita 

Účastníci Žáci ZŠ, MŠ, ZUŠ, zájmové organizace 

Vazba na aktivity MAP 2.5 Spolupráce organizací neformálního vzdělávání 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritou, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků 
2.3 Podpora program a aktivit zaměřených na polytechniku, zejména 
na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.5 Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  
3.3 Podpora společných aktivit škol včetně škol různých typů 
3.4 Propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Cíl aktivity  Podpora vědomí regionální identity-tematicky zaměřené vzdělávací 
aktivity pro žáky, které jim zprostředkují poznání zajímavostí o 
regionu, v němž žijí. Cílem je posílení regionální identity. 

Popis náplně-realizace 
aktivity 

Vytvoření nabídky výukových programů s enviromentální tématikou 
pro MŠ, 1 a 2. stupeň ZŠ v Mikroregionu Hustopečsko s využitím 
přírodního a kulturního bohatství v oblasti působení mikroregionu. 
Programy budou doplňovat standardní výuku a navazovat na 
tematické okruhy RVP.  

Monitorovací Indikátor Během realizace projektu bylo podpořeno 824 žáků MŠ a ZŠ 
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2 vytvořené výukové materiály pro 3 různé lokality.            SPLNĚNO 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Tato aktivita byla připravena ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích a pomůcky byly zakoupeny již během první 
půlky projektu. Bohužel v době, kdy bylo možné výukové programy 
začít realizovat, začaly covidové problémy a žáci se tedy nemohli 
vzhledem k opatřením na připravené jednodenní akce dostavit. První 
žáci se výukových programů zúčastnili v červnu 2021. Pracovní 
skupina Regionální identita nicméně v době nemožnosti realizovat 
s žáky výukové programy, připravila ve spolupráci s PS Projektovou 
kanceláří nové, náhradní aktivity, již výše zmiňované v tomto 
dokumentu. 
„Z Bílých Karpat na Pálavu“ - byly realizovány jednodenní akce pro 
celkem 20 MŠ a ZŠ z území. Školy si mohly vybrat ze dvou různých 
programů Živá zahrada/Louka a Půda v lokalitách Pálava, Bílé 
Karpaty či přímo v Ekocentru Trkmanka. Na místo žáky od školy 
dopravily objednané autobusy a žáci obdrží během dne i 
občerstvení. 
„Nové aktivity“, připravené převážně ve spolupráci s pracovní 
skupinou Projektová kancelář, jsou přizpůsobené době covidové. 
Všechny byly již popsány v impl. aktivitě Projektová kancelář výše 
v tomto dokumentu. Jsou to: 
Výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce 
Regionální poznávací hra a fotosoutěž Putování s Mapíkem, 
červenec 2021 – neomezeně 
PS Regionální identita také ve spolupráci s EKC Trkmanka a PS 
Projektová kancelář uspořádala fotografickou soutěž pro různé 
věkové kategorie Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště.  
PS Regionální identita dále ve spolupráci s členkou PS PK Mgr. 
Blankou Nešporovou, ředitelkou MŠ Hustopeče a PS PK spustila 
akci-soutěž s názvem Odrazy - Obrazy křídel. Mgr. Nešporová 
připravila a vedla 2 workshopy pro pedagogy, zaměřené na výměnu 
zkušeností a praxí z environmentální a výtvarné výchovy v MŠ. A 
také připravila interaktivní workshop pro rodiče v rámci vernisáže 
prací.  

Plán do konce 2022 V dalších měsících/letech se počítá s realizací jednodenních akcí 
Ekocentrem Trkmanka „Z Bílých Karpat na Pálavu“ pro školy za 
úplatu.   
-bude pokračovat poznávací hra Putování s Mapíkem. Využití 
podkladů této hry zveřejněných na novém regiowebu (Nástěnce) po 
neomezeně dlouhou dobu i širokou veřejností.  
-Rodiče i široká veřejnost jsou a budou nadále informováni o 
zajímavostech a aktuálním dění nejen na poli vzdělávání v území 
prostřednictvím našeho WEBU (včetně informačních podwebů pro 
veřejnost – „Jak rozvíjet řeč dítěte“ a „Knihy pro děti“), FB, YOUTUBE 
kanálu a nově připravovaného WEBU k podpoře regionální identity-
Náš region Hustopečsko, Velkopavlovicko, Kloboucko a především 
prostřednictvím projektu NÁSTĚNKA, který bude fungovat nejen jako 
informační web regionu, ale bude též sloužit jako maximálně 
interaktivní platforma pro spolupráci všech aktérů (a to nejen ve 
vzdělávání) v mikroregionu a bude inspirací těmto aktérům, 
prostředkem jejich vzdělávání i platformou pro vlastní evaluaci a 
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plánování dalších aktivit v mikroregionu.                              

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla úspěšně realizována (se změnami v 
realizaci v rámci situace C-19) a v současnosti stále probíhají aktivity 
uvedené výše v Plánu do konce 2022. 
Programy EKC Trkmanka vedou ke zvýšení znalostí o přírodě a 
uvědomění si základních ekologických souvislostí. 
Důležitá je aktivní účast zapojených cílových skupin na dané aktivitě. 
Projekt má dopad na děti, žáky a pedagogy. Více viz hodnotící 
zpráva. 

Rozpočet Vyčerpána celková částka 396 155 Kč dle rozpočtu. 

 
 
 

 

Název Aktivity Sdílení her a učebních pomůcek pro MŠ 

Žadatel PS Matematická gramotnost 

Účastníci MŠ 

Vazba na aktivity MAP 2.10 Sdílení her a souboru učebních pomůcek pro MŠ 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.1 Podpora žáků se školním neúspěchem, podpora pro žáky se SVP 
2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků  
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO 
2.4 Podpora rozvoje matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti  
1.2 Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného 
prostředí vzdělávacími institucemi a jejich zřizovateli 

Cíl aktivity  Sdílení her, které jsou pořízeny z MAP I a jejich obnova. 

Popis náplně-realizace 
aktivity 

Z MAP I byly pořízeny 4 soubory pomůcek a her pro mateřské školy. 
V každém ze 4 území bude vybrána 1 mateřská škola, které bude 
tento soubor zapůjčen a ona pak bude organizovat jeho půjčování ve 
svém mikroregionu. Soubor bude udržovat a ve spolupráci s RT 
zajišťovat průběžnou obnovu a doplňování. Bude poskytovat 
poradenství školám, pokud se rozhodnou pořádat turnaj. Buď ve své 
škole, nebo několika škol, vítána je účast rodičů.  

Monitorovací Indikátor Počet škol, které si soubor zapůjčily a využily pro práci s dětmi – 4 
školy. Pomůcky nebyly zapůjčeny do dalších škol kvůli 
protiepidemiologickým opatřením v souvislosti COVID-19. Navíc se 
jako problém ukázal i zamýšlený způsob distribuce do dalších škol. 
RT ani školy nevlastní dopravní prostředky na převoz poměrně 
velkých souborů.                                                     SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Z MAP I byly pořízeny 4 soubory pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy 
kapsy (www.klokanuvkufr.cz).   
Klokanův kufr je komplexní diagnostická pomůcka pro děti 
předškolního věku a spolu s Klokanovými kapsami pomáhá 
v celkovém rozvoji dítěte.  
V každém území byla vybrána 1 škola, které byl tento soubor 
pomůcek zapůjčen a školou vybraná osoba všechny pomůcky 
obhospodařuje a zajišťuje jejich průběžnou obnovu. Pomůcky byly 
určené i k tomu, aby si je školy mezi sebou půjčovaly. Za tímto 
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účelem byl vytvořen formulář a proběhla propagace napříč školami.  
V současné době však využívají zapůjčené pomůcky pouze zmíněné 
školy. Ostatní školy by měly zájem o dané pomůcky, ale ukázalo se, 
že pro návaznou a koncepční práci s dětmi není příliš vhodné 
pomůcku stěhovat. Také vzhledem k pandemické situaci zatím ke 
sdílení pomůcek nedošlo.  
Sdílení pomůcek je však vhodně podpořeno jinou implementační 
aktivitou – Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ – kde se 
základní a mateřské školy setkávají na seminářích přímo s autorkou 
Klokanova kufru, Mgr. Jiřinou Bednářovou. Na těchto seminářích se 
pak přímo školy s pomůckami setkávají.  
Pořízením souborů her byly podpořeny MŠ, které nemají potřebné 
finanční prostředky na pořízení větších sad dražších her nebo 
souborů učebních pomůcek, které by u dětí rozvíjely zručnost, logiku 
a jiné dovednosti. Pořízením těchto her byly podpořeny aktivity dětí 
zaměřené i na polytechniku a rozvoj manuální zručnosti. 
Vzhledem k nemožnosti a neúčelnosti původního záměru, především 
kvůli pandemické situaci a zvýšeným nárokům na IT vybavenost 
učeben i domácností, bylo v rámci rozpočtu na tuto implementační 
aktivitu z paušálních výdajů projektem MAP II pořízeno k zapůjčení a 
po ukončení projektu k předání 5 ks notebooků pro školy v území 
vzešlé z šetření RT.  
Nedostatečné vnitřní technické vybavení učeben a škol je stále 
aktuálním problémem, který se v době pandemie a on-line výuky 
ještě prohloubil. Všechny dotčené školy jsou tak s pomůckami a 
notebooky velice spokojeny.  
Realizací této aktivity jsou také zvyšovány kompetence pedagogů 
v oblasti přístupu k žákům předškolního a mladšího školního věku. 

Plán do konce 2022 Zakoupené pomůcky lze samozřejmě nadále využívat, stejně tak i 
kompetence nabyté na seminářích Mgr. Bednářové. Skupina 
pedagogů byla nesíťována prostřednictvím jejich soukromých emailů 
a probíhá tak i sdílení dobré praxe a informací v území. Semináře a 
práce s těmito pomůckami také podnítily zájem místních pedagogů o 
další vzdělávání i setkávání. Dle situace a možnosti financování 
z návazných projektů MAP lze zvážit zakoupení těchto 
diagnostických pomůcek i pro další MŠ/ZŠ. 

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla realizována částečně-vzhledem k 
nemožnosti a neúčelnosti původního záměru především kvůli 
pandemické situaci, nicméně byly úspěšně realizovány aktivity 
náhradní. A v současnosti stále probíhají aktivity uvedené výše 
v Plánu do konce 2022. 

Rozpočet Vyčerpána celá částka 66 960 Kč. 

 
 
 

Název Aktivity Sdílení souboru her a učebních pomůcek pro školní družiny, kluby a 
SVČ 

Žadatel PS Matematická gramotnost 

Účastníci ZŠ 
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Vazba na aktivity MAP 2.10. Sdílení her pro školní družiny, kluby a SVČ 

Vazba na priority a cíle 
MAP 

2.2 Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem a 
interdisciplinaritu, či rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků  
2.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, 
zejména na rozvoj manuální zručnosti a EVVO  
1.2 Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného 
prostředí vzdělávacími institucemi a jejich zřizovateli 

Cíl aktivity  Cílem této aktivity bylo pořízení, případně využití již zakoupených v 
MAP I, několika sad her a interaktivních učebních pomůcek, které by 
si školy navzájem půjčovaly nebo sdílely formou společných turnajů 
mezi ŠD, ŠK nebo školami. Správný výběr her pomůže ke zlepšení 
technických dovedností a k rozvoji logického myšlení. 

Popis náplně-realizace 
aktivity 

Z MAP I byly pořízeny 4 soubory her pro školní družiny a kluby. V 
každém ze 4 území bude vybrána 1 škola, které bude tento soubor 
her zapůjčen a ona pak bude organizovat jeho půjčování ve svém 
mikroregionu. Soubor bude udržovat a ve spolupráci s RT zajišťovat 
průběžnou obnovu a doplňování. Bude poskytovat poradenství 
školám, pokud se rozhodnou pořádat turnaj. Buď ve své škole, nebo 
několika škol, vítána je účast rodičů. 

Monitorovací Indikátor Počet škol, které si soubor zapůjčily a využily 
 a) pro práci s dětmi – 4 školy 
 b) pro uspořádání turnaje – neuskutečněno- protiepidemiologická 
opatření v souvislosti COVID-19                             SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

Popis klíčových aktivit a 
činností projektu, plnění 
indikátorů 

Z MAP byly pořízeny 4 soubory her pro školní družiny a kluby. 
V každém území byla vybrána 1 škola, které byl tento soubor her 
zapůjčen a školou vybraná osoba všechny pomůcky obhospodařuje a 
zajišťuje jejich průběžnou obnovu. Pomůcky byly určené i k tomu, 
aby si je školy mezi sebou půjčovaly. Za tímto účelem byl vytvořen 
formulář a proběhla propagace napříč školami. V současné době 
však využívají zapůjčené pomůcky pouze zmíněné školy. Zájem 
z ostatních škol se zatím neprojevil a ani ho nepředpokládáme. 
Protože jsou však pomůcky velmi dobře zvolené a vybrané školy 
chválí jejich výběr a užitnost ve svých školních klubech a družinách, 
dospěli jsme k návrhu uskutečnit napříč školami soutěže např. “PUB 
QUIZ“ apod. za použití zmíněných pomůcek (Brainbox, Česko, 
Evropa,…). Koncept je nastaven tak, že by školní kluby a družiny 
mohly ve volném čase odpoledne trénovat a následně by se 
uskutečnil společný turnaj. Bohužel do tohoto plánu zasáhla 
problematika pandemie COVID-19. Tyto turnaje by byly možné až po 
uvolnění všech opatření a s dlouhodobou perspektivou možnosti 
setkávání dětí napříč školami.  
Pořízením souborů her byly podpořeny školní družiny a kluby, které 
nemají potřebné finanční prostředky na pořízení větších sad dražších 
her nebo souborů učebních pomůcek, které by u dětí rozvíjely 
zručnost, logiku a jiné dovednosti. Pořízením těchto her byly 
podpořeny aktivity dětí zaměřené na polytechniku, rozvoj manuální 
zručnosti. 
Vzhledem k nemožnosti a neúčelnosti původního záměru především 
kvůli pandemické situaci a zvýšeným nárokům na IT vybavenost 
učeben i domácností, bylo tedy v rámci rozpočtu na tuto 
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implementační aktivitu z paušálních výdajů projektem MAP II 
pořízeno k zapůjčení a po ukončení projektu k předání 5 ks 
notebooků pro školy v území vzešlé z šetření RT.  
Nedostatečné vnitřní technické vybavení učeben a škol je stále 
aktuálním problémem, který se v době pandemie a on-line výuky 
ještě prohloubil. Všechny dotčené školy jsou tak s pomůckami a 
notebooky velice spokojeny.   

Plán do konce 2022 Zakoupené pomůcky, hry i notebooky lze samozřejmě nadále 
používat. Vzhledem k finanční nenáročnosti lze turnaje uspořádat i 
v následujících letech bez vazby na rozpočet nebo aktivity MAP. 
Pedagogové a vychovatelé budou i v rámci dalších aktivit MAP 
motivováni k práci s těmito pomůckami i k dalšímu profesnímu 
vzdělávání, zvyšování kompetencí a sdílení praxe a zkušeností mezi 
sebou v území. Dle situace a možnosti financování z návazných 
projektů MAP lze zvážit zakoupení těchto diagnostických pomůcek 
i pro další MŠ/ZŠ. 

Vyhodnocení Plánu 2022 Implementační aktivita byla realizována částečně-vzhledem k 
nemožnosti a neúčelnosti původního záměru především kvůli 
pandemické situaci, nicméně byly úspěšně realizovány aktivity 
náhradní. A v současnosti stále probíhají aktivity uvedené výše 
v Plánu do konce 2022. 

Rozpočet Vyčerpána celá částka 66 960 Kč. 

 
 

3. Závěr 

 
Všechny aktivity spolupráce, uvedené výše, vedou k větší otevřenosti škol a jsou zaměřeny na 

podporu regionální identity cestou spolupráce s komunitou. Rozvíjejí tvořivost, iniciativu a 

podnikavost stejně, jako gramotnosti a kompetence. Prohloubí i kariérové poradenství.    

Aktivity spolupráce jsou i nadále vhodným podkladem pro konkretizaci návazných projektů, které 

mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních či evropských), podle jejich 

povahy a dostupnosti zdrojů. 

V dokumentu jsou uvedeny oblasti aktivit spolupráce, které byly a jsou nadále zpracovávány 
v pracovních skupinách projektu MAP. Jejich další „rozvoj“ bude závislý na finančních zdrojích, a 
proto nejsou konkretizovány do úplného detailu. 
Průběh realizace všech implementačních aktivit tohoto projektu byl bohužel zasažen pandemií a 

opatřeními – je tedy jasné, že realizace i průběžné plánování aktivit bylo po počátečním vyčkávání 

(kdy došlo ke zpoždění realizace některých aktivit) tomuto uzpůsobeno. Nicméně všechny 

implementační aktivity byly nakonec úspěšně realizovány bez větších problémů a setkaly se 

převážně s pozitivním přijetím u cílových skupin a splnily stanovené cíle. Spontánně vznikaly i nové 

aktivity reagující na aktuální situaci v regionu a zájem cílových skupin.  

 Aktivity, jejichž charakter to umožňuje, budou pokračovat do konce roku 2022 a některé jsou 

zařazeny i v RAP 2023, který bude v rámci konzultačního procesu dále upřesňován. Zejména 

v závislosti na finančních prostředcích, získaných mimo rozpočtový rámec MAP III. RAP 2023 se pak 

stane východiskem pro RAP 2024, který již bude součástí MAP IV. 


