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Identifikace dotčené veřejnosti 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Bučovice 

 

 

A. Úvod  

Tento dokument slouží ke konkretizaci dotčené veřejnosti – pro účely srozumitelnosti a konzistentnosti 

ji budeme identifikovat jako cílové skupiny.  

 

Všechny cílové skupiny mají dvě možnosti zapojení do realizace projektu: 

 

◼ aktivní (zástupci v ŘV, PS, účast na otevřených pracovních skupinách, připomínkování 

dokumentů anketami, e-mailem, osobně) 

◼ pasivní (příjem informací z webu, FB profilu, místních médií) 
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B. Identifikace dotčených aktérů MAP 

Místní akční plán vzdělávání se dotýká široké palety různých aktérů a zájmových skupin. Pro 

přehlednost budeme tyto aktéry označovat jako cílové skupiny.  

Ty je možné rozdělit do několika souhrnných kategorií:  

 

• Školy a jejich vedoucí pedagogičtí pracovníci 

• Pedagogičtí pracovníci škol 

• Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání  

• Zřizovatelé, zaměstnanci veřejné správy a pracovníci organizací působící ve vzdělávání, 

výzkumu a poradenství  

• Rodiče dětí a veřejnost 

• Děti a žáci 

 

V rámci MAP mají tyto cílové skupiny různé priority a zaujímají různé role. Projekt zohledňuje 

především, ale ne výhradně, tyto způsoby zapojení cílových skupin: 

 

 

Ředitelé mateřských i základních škol se podílejí na rozhodování a ovlivňování vzdělávání ve svém 

regionu, mají informace o aktuálním dění ve vzdělávání na úrovni státu i ve svém regionu, obci. 

Mají možnost zapojit svou školu do aktivit projektu na rozvoj vzdělávání. Sdílejí poznatky dobré 

praxe s jinými školami, rozvíjejí spolupráci mezi školami. Účastní se tematických přednášek, 

seminářů, workshopů apod. K dispozici mají sdíleného manažera na poradenství v šablonách. 

Obdrží informační newsletter 1x za dva měsíce.  

 

Pedagogičtí pracovníci mateřských i základních škol si v projektu sdílejí dobrou praxi a vyměňují 

zkušenosti s kolegy na jiných školách. Získávají inspiraci pro tematickou (ČJ, M) i volnou výuku 

(ŠD). Jsou informováni o aktuálním dění ve vzdělávání na úrovni státu i ve svém regionu, obci. 

Mají možnost sebevzdělávání prostřednictvím účasti na tematických přednáškách, 

seminářích, workshopech apod.  

 

Zástupci neformálního vzdělávání se podílejí na rozhodování a ovlivňování vzdělávání ve svém 

regionu, projekt jim pomáhá v základní orientaci v dotacích. Jsou informováni o aktuálním dění 

ve vzdělávání na úrovni státu i ve svém regionu, obci. Mají možnost sebevzdělávání 

prostřednictvím účasti na tematických přednáškách, seminářích, workshopech apod. Navazují 

spolupráci v projektu i za hranicemi vlastní obce. 
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Zřizovatelé se podílejí na rozhodování a ovlivňování vzdělávání ve svém regionu, mají informace o 

aktuálním dění ve vzdělávání na úrovni státu i ve svém regionu, obci. Podílejí se na rozhodování 

a ovlivňování vzdělávání ve svém regionu. Mají možnost realizovat projekty z dotací (např. 

IROP) prostřednictvím aktualizace Strategického rámce. Rozhodují o prioritním zacílení tvrdých 

investic v regionu. Mají možnost účastnit se tematických přednášek, seminářů, workshopů a 

dalších. Obdrží informační newsletter 1x za dva měsíce. 

 

Rodiče a veřejnost získávají informace o aktuálním dění ve vzdělávání na úrovni státu i ve své obci, 

regionu. Podílejí se na rozhodování a ovlivňování vzdělávání ve svém regionu. Mohou se 

účastnit tematických přednášek, seminářů a workshopů. Vyjadřují svůj názor prostřednictvím 

kulatých stolů, anket a dotazníků. Sledují dění v projektu prostřednictvím webu, profilu na 

sociálních sítích, případně dalších snadno dostupných forem komunikace. Rodiče jsou též o 

projektu informování prostřednictvím škol, které jejich děti navštěvují. Projekt rodičům a 

veřejnosti bude poskytovat informace o moderním vzdělávání v regionu. 

 

Žákům projekt MAP přinese soutěže, možnost vyjádřit svůj názor na svou stávající školu a na budoucí 

vizi školství. Děti a žáci budou do projektu zapojeni jednak prostřednictvím své školy, jednak 

též stejnými prostředky jako rodiče a veřejnost. 
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C. Popis velikosti a rozdělení cílových skupin v území 

 

ŠKOLY (CS ředitelé, pedagogičtí pracovníci, žáci):  

 

Na území funguje 7 mateřských škol, 3 samostatné základní školy, 5 spojených škol ZŠ a MŠ, 1 ZUŠ, 1 

DDM. V území se nenachází škola dle § 16 školského zákona. Souhlas se zapojením do projektu MAP S 

realizací projektu udělilo souhlas všechny uvedené školy, které budou naplňovat aktivity projektu. 

Aktivit projektu se mohou účastnit pedagogové ZŠ, nepedagogičtí pracovníci a rodiče žáků ZŠ. Oslovení 

těchto zástupců bude probíhat pomocí internetových stránek projektu, FB profilu a též komunikací 

přes vedoucí pracovníky škol. 

 

Seznam samostatných základních škol 

 

Č. Název  
Sídlo 

(obec) 
IČ IZO 

1 Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace 
Školní 710, 685 
01 Bučovice 46271104 102807370 

2 Základní škola Bučovice 711, příspěvková organizace 
Školní 711, 685 
01 Bučovice 46271171 102807361 

3 
Základní škola Letonice, okres Vyškov, příspěvková 
organizace 

Školní 320, 683 35 
Letonice 75022605 102807086 

 

V ŘV i PS jsou zastoupeny ZŠ Bučovice 710 a ZŠ Bučovice 711.  



 

MAP III ORP Bučovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960                                                                                            5 

 

 

Seznam samostatných mateřských škol 

Č. Název  
Sídlo 

(obec) 
IČ IZO 

1 Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace 
Dvorská 931, 685 
01 Bučovice 75024489 107613964 

2 
Mateřská škola Letonice, okres Vyškov, příspěvková 
organizace 

Školní 162, 683 35 
Letonice 75022591 107613441 

3 
Mateřská škola MILONICE, okr. Vyškov, příspěvková 
organizace 

Milonice 66, 683 
33 Milonice 70987912 107613549 

4 Mateřská škola Mouřínov, příspěvková organizace 
Mouřínov 145, 685 
01 Mouřínov 75007762 150057393 

5 
Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov 
příspěvková organizace 

Nemochovice 6, 
683 33 
Nemochovice 75007908 103031138 

6 Mateřská škola Nevojice, příspěvková organizace 
Nevojice 67, 685 
01 Bučovice 70996156 107613239 

7 Mateřská škola Snovídky, okres Vyškov 
Snovídky 84, 683 
33 71004173 107613522 

 

V ŘV i PS je zastoupena MŠ Bučovice. 
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Seznam spojených škol ZŠ a MŠ  

 

Č. Název  
Sídlo 

(obec) 
IČ IZO 

1 
Základní škola a mateřská škola Brankovice, 
příspěvková organizace 

Tasova 272, 
Brankovice, 683 33 46270914 107613808 

2 
Základní škola a mateřská škola Brankovice, 
příspěvková organizace 

Tasova 272, 
Brankovice, 683 33 46270914 102807353 

3 
Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres 
Vyškov, příspěvková organizace 

Dražovice 121, 683 
01 Dražovice 75024195 108011747 

4 
Základní škola a Mateřská škola Dražovice, okres 
Vyškov, příspěvková organizace 

Dražovice 121, 683 
01 Dražovice 75024195 102791970 

5 
Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, 
příspěvková organizace 

Křižanovice 31, 685 
01 Křižanovice 70991618 150036302 

6 
Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, 
příspěvková organizace 

Křižanovice 31, 685 
01 Křižanovice 70991618 102807060 

7 
Základní škola a mateřská škola Nesovice, 
příspěvková organizace 

Nesovice 154, 683 33 
Nesovice 75022052 107613531 

8 
Základní škola a mateřská škola Nesovice, 
příspěvková organizace 

Nesovice 154, 683 33 
Nesovice 75022052 102807159 

9 
Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres 
Vyškov, příspěvková organizace 

Rašovice 66, 685 01 
Rašovice 75021323 119200627 

10 
Základní škola a Mateřská škola Rašovice, okres 
Vyškov, příspěvková organizace 

Rašovice 66, 685 01 
Rašovice 75021323 102807183 

 

V ŘV i PS jsou zastoupeny ZŠ a MŠ Brankovice. 

Základní umělecká škola 

Č. Název  
Sídlo 

(obec) 
IČ IZO 

1 ZUŠ Arthura Nikische Vyškovská 486, 685 01 Bučovice 67006761 1102807680 

 

V ŘV je ZUŠ zastoupena. 
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V každé obci působí ve vzdělávání cca dvě organizace, případně obec sama prostřednictvím své kulturní 
komise. V území tedy existuje cca 40 aktérů neformálního vzdělávání bez pevně ukotvené působnosti, 
kteří se s časem proměňují v závislosti na svých personálních kapacitách. Pevný počet těchto organizací 
je obtížné kvantifikovat. 
Pracovníci těchto organizací se zapojují výhradně na základě vlastního zájmu o aktivity projektu a v 
závislosti na svém volném čase. Většina organizací, které zajišťují neformální volnočasové vzdělávání 
dětí a mládeže, stojí na dobrovolnické práci svých členů. Nejsou zde významné profesionalizované 
kapacity volnočasového vzdělávání kromě DDM Bučovice, a tedy ani výraznější časová dotace pro 
spolupráci s MAP ze strany NNO. 
Pracovníci a dobrovolníci NNO budou pravidelně oslovováni spolu s veřejností, kromě zapojení DDM 
předpokládá projekt i komunikaci s rodinnými centry v území. 
 

Č. Název  
Sídlo 

(obec) 
IČ IZO 

1 DDM Bučovice    

 

V ŘV je DDM zastoupen. 

 
ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
V území působí 17 knihoven. 
Specializovanou péči v regionu poskytují pedagogicko-psychologické porady a speciálně pedagogická 
centra. Převažující poradenské centrum pro region je Oblastní pedagogicko-psychologická poradna 
Vyškov, o. p., speciálně pedagogická centra jsou pak v Brně. 
Metodickou podporu školám poskytuje Národní pedagogický institut, který je do projektu zapojen. 
Rozvoj školství na nadmístní úrovni zaštiťuje KAP JMK, který má též svého zástupce zapojeného do ŘV 
MAP. 
 
 
 
RODIČE 

Ve SO ORP Bučovice žije přibližně 2500 dětí ve věku 0-14 let.  
Aktivní spolupráce zástupců rodičů se odehrává v rámci SRPŠ, případně KRPŠ, školských rad a dalších 
uskupení na jednotlivých školách. Tyto skupiny budou opakovaně oslovovány, což může vést k jejich 
zapojení do tvorby MAP. Tato uskupení zpravidla dostatečně reprezentují zájmy rodičů a jejich postoje 
a náměty k dalšímu rozvoji vzdělávání. 
 
 
VEŘEJNOST 

Ve SO ORP Bučovice žije cca 16 000 obyvatel. Velkou část z nich tvoří děti a žáci škol v území, jejich 
rodiče a prarodiče. Tito a další občané se zájmem o tematiku vzdělávání se dělí na další zájmové 
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skupiny, z nichž některé jsou zastoupeny ve výše jmenovaných. Poměry dětí a žáků vůči dospělému 
obyvatelstvu odpovídají statistickému průměru v ČR. 
 

OBCE NA ÚZEMÍ SO ORP BUČOVICE 

Ve SO ORP Bučovice je 20 obcí. 

Zřizovatelé škol vyjádřili svůj souhlas s realizací MAP III v území, v úvodním dotazníkovém šetření 

vyjádřili přání být informováni o aktivitách projektu. Jsou zastoupeni též v Řídicím výboru MAP, a to 

obcí Rašovice. 

Brankovice Mouřínov 

Bučovice Nemochovice 

Dražovice Nesovice 

Křižanovice Nevojice 

Letonice Rašovice 

Milonice Snovídky 

 

Svůj souhlas s realizací MAP III v území vyjádřily i obce, které školu nezřizují. Tyto obce jsou v ŘV MAP 

zastoupeny obcí Kojátky.  

Bohaté Málkovice 

Dobročkovice 

Chvalkovice 

Kojátky 

Nemotice 

Uhřice 
Malínky 

Kožušice 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brankovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mouřínov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bučovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemochovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dražovice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nesovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křižanovice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nevojice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rašovice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milonice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snovídky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohaté_Málkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobročkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chvalkovice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojátky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemotice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhřice_(okres_Vyškov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malínky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kožušice
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D. Shrnutí:  

Projekt MAP pojmenovává skupiny obyvatel Bučovicka, které se jakoukoliv formou podílejí na rozvoji 

vzdělávání v území.  

 

Tyto skupiny mají rozdílné potřeby a priority, čemuž odpovídají i různé možnosti spolupráce s 

projektem a vyjádření názorů na priority pro rozvoj vzdělávání. 

 

Zároveň jsou tyto skupiny rozdílně zastoupeny početně a rozdílný bude i procentuální poměr jejich 

zástupců. 

 

Mezi skupinami je velká prostupnost, jedna osoba může zároveň patřit do různých skupin a hájit různé 

zájmy. Toto si realizátor projektu uvědomuje a zohledňuje při zpracovávání výstupů projektu. 

 

Pro úspěch projektu je zásadní úspěšné zapojení všech cílových skupin. V zastoupení aktérů v ŘV i 

pracovních skupinách je naplněn princip spolupráce i zastoupení odborníků v území. Všichni aktéři mají 

možnost sdílet svou dobrou praxi a obohacovat se o poznatky druhých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroje dat: 

czso.cz 

MAS slavkovské bojiště – vlastní data 
 
Dokument „Identifikace dotčené veřejnosti“ je jedním z výstupů klíčové aktivity Rozvoj a aktualizace MAP v projektu MAP III ORP Bučovice. 

Postup zpracování a obsah výstupu je v souladu s přílohou č. 3 výzvy MAP II: Postupy MAP III Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti 

vzdělávání.  

 


