
Akční plán 2023 MAP III ORP Bučovice, schválený na jednání ŘV MAP III ORP Bučovice dne 12. 1. 2023

Číslo Pracovní název Popis aktivity Termín Návaznost na cíle MAP R
P

1 Setkávání 

vedoucích 

pracovníků škol 

ZŠ - ředitelská 

kavárna

Vedoucí pracovníci škol se setkávání pravidelně 1x/2měsíce v 

odpoledních hodinách a diskutují nad tématy aktuální ředitelské agendy. 

Možná forma - ředitelská kavárna.

Setkání je s ohledem na vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe 

realizováno v ZŠ. 

Součástí setkání je komunitní plánování.

leden 2023 

(19.-20.1.)

listopad 2023

a) Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitních strategii řízení a 

dlouhodobého plánování,

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

c) umožnění klíčovým pracovníkům škol sdílení dobré praxe, zvláště pak s 

ohledem na dobrou inkluzivní 

praxi škol.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

2 Setkávání 

vedoucích 

pracovníků škol 

MŠ - ředitelská 

kavárna

Vedoucí pracovníci škol se setkávání pravidelně 1x/2měsíce v 

odpoledních hodinách a diskutují nad tématy aktuální ředitelské agendy. 

Možná forma - ředitelská kavárna.

Setkání je s ohledem na vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe 

realizováno v MŠ. 

Součástí setkání je komunitní plánování.

leden 2023 

(19.-20.1.)

listopad 2023

a) Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitních strategii řízení a 

dlouhodobého plánování,

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

c) umožnění klíčovým pracovníkům škol sdílení dobré praxe, zvláště pak s 

ohledem na dobrou inkluzivní 

praxi škol.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

3 Setkávání 

vedoucích 

pracovníků škol - 

výjezdní setkání 

Vedoucí pracovníci škol se setkávají (až 2x ročně) i mimo území ORP. 

Programem setkání jsou odborné přednášky z oblasti pedagogiky a 

legislativních úprav, sdílení dobré praxe a výměna  zkušeností mezi 

pedagogy. 

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

únor 2023 

(19.-20.1.)

listopad 2023

a) Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitních strategii řízení a 

dlouhodobého plánování,

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

c) umožnění klíčovým pracovníkům škol sdílení dobré praxe, zvláště pak s 

ohledem na dobrou inkluzivní praxi škol.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

4 Otevřené pracovní 

skupiny

Otevřené setkání členů pracovních skupin pro čtenářskou, matematickou 

gramotnost, rovné příležitosti i financování za účasti odborných expertů. 

Součástí setkání je sdílení dobré praxe pedagogických pracovníků 

působících v mateřských i základních školách. 

Setkání je 4x ročně/každou PS nebo společně pro všechny členy PS a 

realizuje se v prostorách ZŠ/MŠ. 

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

leden 2023 - 

listopad 2023

a) Sdílení dobré praxe, i s ohledem na inkluzi škol,   

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území.          

p
ří

le
ž
it
o

s
t

5 Setkávání 

vychovatelek 

školních družin ZŠ

Sdílení dobré praxe vychovatelek působících ve školních družinách a 

klubech, a to 2x ročně v rozsahu 2-3 hod. Téma bude zvoleno s ohledem 

na požadavky vychovatelek (celoroční projekty, strategické hry, vybavení 

družin pomůckami, efektivní komunikace s rodiči, psychohygiena pro PP, 

výtvarně kreativní pracovní dílny. 

Setkání se realizuje v prostorách školních družin ZŠ.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

leden 2023

září 2023

a) Sdílení dobré praxe, i s ohledem na inkluzi škol,   

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území.             

p
ří

le
ž
it
o

s
t

Akční plán 2023 MAP III ORP Bučovice

I. Pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků
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6 Setkávání 

asistentů 

pedagoga, 

školních asistentů 

ZS

Sdílení dobré praxe asistentů pedagoga, školních asistentů spojenou se 

supervizí (speciální pedagog), a to 2x ročně v rozsahu 2 hod. Setkání 

povede k získání reflexe vlastní práce, obohacení o jiný pohled a zpětnou 

vazbu, podpora při řešení zátěžových situací,

Bude realizováno v prostorách ZŠ. 

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.

duben 2023

říjen 2023

a) Sdílení dobré praxe, i s ohledem na inkluzi škol,   

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území.             

7 Podpora 

gramotností a 

kompetencí -

anglický jazyk 

formou tandemové 

výuky pedagog 

školy +rodilý 

mluvčí.

Podpora výuky anglického jazyka na ZŠ

Zlepšení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce prostřednictvím 

tandemové výuky rodilého mluvčího a pedagoga školy. Výuka je 

realizována v časovém bloku 4 výukových hodiny/měsíc dle předem 

dohodnutého výukového harmonogramu na celý školní rok, 8 výukových 

hodin/2023. Kordinace pracovních úvazků na školách.

10/2023-

12/2023

Zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním 

školství.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

Číslo Pracovní název Popis aktivity Termín Návaznost na cíle MAP R
P

8 Setkávání 

zástupců NNO

Setkávání  zástupců NNO a obecních spolků, vzájemná inspirace a  

hledání způsobů propojení společných cílů v rámci projektu MAP 

Bučovice. Možná forma - kulatý stůl.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

duben 2023 a) Podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

b) efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v 

území jsou.

9 Podpora 

spolupráce mezi 

školami a 

komunitními 

centry, podpora 

rovných příležitostí

Podpora aktivit mateřských center v území (WRTulka, z.s.)

Setkání na téma vzájemná inspirace a sdílení dobré praxe mateřských 

center z území.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

jedno setkání 

během leden-

listopad 2023

Efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území 

jsou.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

Číslo Pracovní název Popis aktivity Termín Návaznost na cíle MAP R
P

10 Setkávání se 

zástupci místních 

knihoven

Podpora čtenářské gramotnosti prostřednictvím setkání se zástupci 

místních knihoven. Vzájemná inspirace a hledání způsobů propojení 

společných cílů v rámci  projektu MAP Bučovice. "Nápadník dobré praxe". 

Možná forma - kulatý stůl. 

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

březen 2023 a) Podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

b) efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v 

území jsou.

II. Pracovníci působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže (NNO).

III. Pracovníci organizací působících ve vzdělávání (DDM, knihovny). 
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11 Podpora 

venkovního učení - 

olympiáda žáků 

ZŠ 

Dopolední výukový program zaměřený na venkovní učení pro žáky s 

pedagogickým doprovodem, ve spolupráci s DDM Bučovice. 

Všestranný rozvoj žáků, podpora matematické, čtenářské gramotnosti 

propojená s pohybovými aktivitami, schopností práce v týmů při nastavení 

rovných podmínek pro všechny účastníky. 

Každá zapojená škola nominuje svůj soutěžní tým. Je možná účast rodičů 

a veřejnosti. 

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

září 2023 a) Sdílení dobré praxe, i s ohledem na inkluzi škol,   

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území.             

p
ří

le
ž
it
o

s
t

12 Setkávání aktérů 

sociální oblasti ke 

vzniku rodinného 

centra

Setkávání aktérů sociální oblasti v území za účelem vzájemného 

brainstormingu k potenciálnímu zřízení rodinného centra jako prevence 

sociálně patologických jevů v území. Možní aktéři: PPP Vyškov, OSPOD 

Bučovice, Piafa Vyškov, IQ Roma servis, DDM Bučovice, Charita ČR, 

Policie ČR, město Bučovice, vedoucí pracovníci škol a další). 

Možná forma - kulatý stůl.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.  

únor 2023 

následně

dle potřeby

a) Podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

b)  podpora sdíleného porozumění principům inkluzivního vzdělávání,mezi 

všemi aktéry v území

c) efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v 

území jsou.

Číslo Pracovní název Popis aktivity Termín Návaznost na cíle MAP R
P

13 Komunitní 

setkávání se 

zaměstnanci 

veřejné správy a 

zřizovatelů škol 

působících ve 

vzdělávání

Setkání a podpora zaměstnanců veřejné správy a zřizovatelů škol 

působících ve vzdělávání na téma kompetence a povinnosti zřizovatele, 

komunikace se školou. Možná forma - informativní setkání.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.

březen 2023 Zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním 

školství.

Číslo Pracovní název Popis aktivity Termín Návaznost na cíle MAP R
P

14 Komunitní 

setkávání s rodiči 

a veřejností

Informativní a diskusní setkávání formou kulatého stolu, a to až 3x ročně. 

Možná témata: "Vztah rodič a dítě",  "Začít spolu", "Respektovat a být 

respektován.

Realizováno v prostorách škol, DDM Bučovice, WRTulky.

Součástí setkání je komunitní plánování a evaluační šetření.

březen 2023

květen 2023

říjen 2023 

nebo dle 

potřeby

Zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním 

školství.

15 Podpora 

spolupráce mezi 

školami a 

školskými 

zařízeními

Den otevřených dveří DDM Bučovice + minizahradní slavnost DDM - 

propojení škol a školských zařízení prostřednictvím neformálního, 

zájmového a odborného vzdělávání v území. 

květen/červe

n

září

Efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území 

jsou.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

IV. Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávání.

V. Rodiče dětí. 

VI. Veřejnost.
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16 Podpora realizace 

aktivit vzájemné 

spolupráce škol a 

dalších aktérů v 

území v oblasti 

karierového 

poradenství 

Den otevřených dveří Gymnázia a obchodní akademie Bučovice. 

Podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů v 

území v oblasti karierového poradenství včetně aktivního zapojení rodičů 

do problematiky volby povolání.

19.1.2023

18.2.2023

Efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území 

jsou.

17 Podpora čtenářské 

gramotnosti, 

obecní 

sounáležitosti

Zajištění podpory čtenářské gramotnosti prostřednictvím místních 

knihoven, jako zázemí pro společné setkávání a pořádání kulatých stolů, 

informativních akcí.  Možné formy: pujčování knih, besedy s autory, 

rodinné čtení, výstavy, literární a výtvarné soutěž.

Součástí setkání je evaluační šetření.

leden-

listopad 2023

Efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území 

jsou.

18 Podpora 

spolupráce mezi 

školou a rodiči

Prohloubení vazby mezi rodiči a školou na bázi společných aktivit (tvořivé 

dílničky, bazary, velikonoční, vánoční jarmarky …

leden-

listopad 2023

Efektivní využívání nástrojů pro podporu vzdělávání a zdrojů, které v území 

jsou.

19 Setkávání 

zástupců 

logopedických tříd 

MŠ 

Zástupci logopedických tříd MAP Bučovice, MAP Slavkovsko a MAP 

Vyškovsko se setkávájí až 2x ročně za účelem inspirace a sdílení dobré 

praxe v oblasti logopedie.Místo konání: MŠ Bučovice

Součástí setkání je komunitní plánování.

duben 2023 a) Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitních strategii řízení a 

dlouhodobého plánování,

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

c) umožnění klíčovým pracovníkům škol sdílení dobré praxe, zvláště pak s 

ohledem na dobrou inkluzivní 

praxi škol.

p
ří

le
ž
it
o

s
t

20 Setkávání 

vedoucích 

pracovníků 

velkých MS 

Vedoucí pracovníci velkých MŠ MAP Bučovice, MAP Slavkovsko a MAP 

Vyškovsko se setkávájí až 2x ročně za účelem isnpirace a sdílení dobré 

praxe běžného režimu ve velkých školkách. 

Součástí setkání je komunitní plánování.

duben 2023 a) Podpora vedoucích pracovníků škol v kvalitních strategii řízení a 

dlouhodobého plánování,

b) podpora komunitního plánování a připravenost projektů spolupráce v 

území,

c) umožnění klíčovým pracovníkům škol sdílení dobré praxe, zvláště pak s 

ohledem na dobrou inkluzivní 

praxi škol.

p
ří

le
ž
it
o

s
t
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