
 

1 

     

Místní akční plán 

vzdělávání pro Hranicko 
 

 

Název projektu: 

„Místní akční plán vzdělávání  pro území SO ORP Hranice“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000313 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno 2/2016 - 7/2017 

 

Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 

Kontakt: h.gadurkova@regionhranicko.cz, 773 593 020 

www.regionhranicko.cz/map  

 

mailto:h.gadurkova@regionhranicko.cz
mailto:h.gadurkova@regionhranicko.cz
mailto:h.gadurkova@regionhranicko.cz
http://www.regionhranicko.cz/map


 

2 

 

 

1. Úvod 4 

2. Manažerský souhrn 5 

3. Analytická část 6 

3.1 Obecná část analýzy 6 

3.1.1 Základní informace o řešeném území 6 

3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících 
souvislost s oblastí vzdělávání 8 

3.1.2.1 Strategie v rámci ORP 8 

3.1.2.2 Strategie na vyšších územních úrovních 10 

Součástí této analýzy je souhrn informací k současnému stavu dle následujících 
témat: 10 

3.1.2.3 Strategie na celostátní úrovni 12 

3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 14 

3.1.3.1 Dotazníkové šetření MŠMT 14 

3.1.3.2 Dotazníkové šetření MAP k OP VVV výzvě č. 02_16_022 15 

3.1.3.3 Dotazníkové šetření MAP ke spolupráci (leden 2017) 17 

3.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 18 

3.1.5 Sociální situace 26 

3.3 Východiska pro strategickou část 28 

4. Strategická část - Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 33 

4.1     Vize 33 

4.2 Popis zapojení aktérů 33 

4.3 Soupis oblastí a priorit 34 

4.4 Soupis cílů 34 

C1: Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání 
škol 34 

C2: Polytechnické vzdělávání od MŠ 35 

C3: Centrum polytechnického vzdělávání 35 

C4: Poradenské centrum (ŠPZ) pro práci s dětmi MŠ a žáky ZŠ 36 

C5: Centrum pro podporu společného vzdělávání s flexibilním týmem erudovaných 
odborníků na společné vzdělávání úzce spolupracujících s pracovníky školských 
poradenských pracovišť 37 

C6: Podpora vzájemné spolupráce, sdílení dat, čtenářští a matematičtí specialisté 38 



 

3 

C7: Gramotnost nejen v hodinách českého jazyka a matematiky 39 

C8: Vzdělávací aktivity 40 

C9: Projektová kancelář pro vzdělávání 41 

Úroveň vazeb: Cíle MAP vs Opatření (témata) MAP pro Hranicko 41 

5. Akční plán 43 

C1: Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání 
škol 43 

C2: Polytechnické vzdělávání od MŠ 45 

C3: Centrum polytechnického vzdělávání 48 

C4: Poradenské centrum (ŠPZ) pro práci s dětmi MŠ a žáky ZŠ 49 

C5: Centrum pro podporu společného vzdělávání s flexibilním týmem erudovaných 
odborníků na společné vzdělávání úzce spolupracujících s pracovníky školských 
poradenských pracovišť 50 

C6: Podpora vzájemné spolupráce, sdílení dat, čtenářští a matematičtí specialisté 52 

C7: Gramotnost nejen v hodinách českého jazyka a matematiky 54 

Opatření C7.1: Gramotnostní týmy na školách 54 

C8: Vzdělávací aktivity 54 

C9: Projektová kancelář pro vzdělávání 56 

6. Implementační část 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Úvod 

Místní akční plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice (dále jen MAP pro Hranicko) je 

zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti 

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

Pro zahájení projektu bylo nutné zapojit min. 70 % zřizovatelů zařízení pro mateřské, základní 

a mimoškolní vzdělávání. V ORP Hranice se na základě souhlasného vyjádření ředitelů 

podařilo zapojit 98 %. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP 

Hranice především tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání. 

Nositelem projektu je po dohodě v území MAS Hranicko a MAP je realizován pro území SO 

ORP Hranice, které je tvořeno 32 obcemi.  

MAS Hranicko z. s. je organizací typu "místní akční skupina" (MAS), která působí na území 

správního obvodu ORP Hranice. Vymezení území, na němž MAS Hranicko působí, vychází 

ze dvou navzájem souvisejících faktů. Jednak se jedná o spádové území města Hranice, které 

bylo už po celé minulé století správním centrem oblasti, novodobě stvrzené zákonem č. 

314/2002 Sb. Město Hranice je v něm stanoveno jako obec s pověřeným obecním úřadem a 

rozšířenou působností pro spádovou oblast, kterou území MAS kopíruje. Druhým faktem a 

zároveň posílením soudržnosti bylo založení Mikroregionu Hranicko v roce 1999, který až na 

několik nečlenských obcí rovněž kopíruje správní území ORP Hranice. MAS při svém vzniku 

tyto skutečnosti respektovala. Co se týče správního členění, tak soudržnost Hranicka můžeme 

sledovat již od zřízení okresního hejtmanství v polovině 19. století, které ve formě politických 

resp. správních okresů existovalo až do reformy v roce 1961. Hranický okres zahrnoval kromě 

Býškovic, Horního Újezdu, Provodovic a Všechovic všech 32 obcí území působnosti MAS 

Hranicko. 

Dokument vznikl v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání  pro území SO ORP 
Hranice“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000313, který byl realizován 
od 1. února 2016 do 31. 7. 2017. 
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2. Manažerský souhrn 

Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko, který je zpracováván na období 2017 - 2023, je 

finálním výstupem projektu MAP pro Hranicko a zahrnuje několik částí - analytickou část, 

strategický rámec, akční plán a roční plány aktivit (roční akční plány). 

Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Hranice, 

metaanalýzu stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a 

vymezení prioritních problémových oblastí vzdělávání v území na základě SWOT analýz jako 

východisko strategické části. 

Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání 

na území SO ORP Hranice do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o 

prioritách v oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku projektových (investičních i 

neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání. V červenci 

2016 schválil Řídící výbor 1. verzi tohoto dokumentu, v lednu 2017 byl tento dokument 

aktualizován, další aktualizace je možná opět po 6 měsících. Soulad investičních akcí se 

schváleným Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání dotační 

podpory z IROP. Strategický rámec MAP pro Hranicko je východiskem pro akční plán pro 

území SO ORP Hranice. Akční plán formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z 

výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného. Akční plán je dále rozpracováván na 

jednotlivé roční akční plány. 
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3. Analytická část 

3.1 Obecná část analýzy 

3.1.1 Základní informace o řešeném území 
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Region Hranicko leží ve východní části Olomouckého kraje (severovýchodní cíp okresu 

Přerov). Na severovýchodě sousedí s Moravskoslezským krajem, (okres Nový Jičín), na jihu 

a na jihovýchodě se Zlínským krajem (okresy Vsetín a Kroměříž). Území je situováno mimo 

úrodnou Hanou, v kopcovité, místy hornaté krajině, s rozsáhlými lesními celky a mírně 

drsnějším podnebím. ORP Hranice je tvořeno 32 obcemi – Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní 

Těšice, Hrabůvka, Hranice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, 

Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, 

Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, 

Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky. 

Sídelní struktura sledovaného území je tvořena městy Hranice, přirozeným spádovým centrem 

území, a Potštát, který byl městem vyhlášen v lednu roku 2007. Hustopeče nad Bečvou byly 

znovu vyhlášeny městysem v listopadu roku 2006. Zbylých 29 sídelních celků v regionu jsou 

obce. V Hranicích v roce 2014 bydlelo okolo 54 % obyvatel regionu a toto číslo v posledních 

letech postupně klesá, v roce 2008 to bylo téměř o dvě procenta více. Přesto ve městě Hranice 

bydlí více než 18 tisíc lidí. Pouze 3 další obce mají více než 1000 obyvatel: Bělotín, Hustopeče 

nad Bečvou a Potštát. Bělotín během let 2008 až 2014 přerostl v počtu obyvatel Hustopeče 

nad Bečvou a blíží se k počtu dvou tisíc, čímž si upevňuje druhou příčku mezi obcemi, co se 

počtu obyvatel týče. Celkem 20 obcí má do 500 obyvatel. Rozloha ORP je 325 km2 a počet 

obyvatel k 31. 12. 2015 byl 34.338 z toho 16.483 mužů a 17.495 žen s průměrným věkem 41,6 

let. 

Území MAS Hranicko je spádovou oblastí města Hranice, které má statut obce s rozšířenou 

působností. Území lze charakterizovat jako vyvážené se zastoupením určitých jedinečností ve 

většině částí, což je ovšem hodnoceno jako přednost vyzdvihující nikoli jen daný úsek regionu, 

ale posiluje výjimečnost území jako celku. Pomyslnou osu regionu tvoří řeka Bečva s typickou 

říční krajinou procházející přibližně středem Hranicka ve směru od východu po západ. 

Jedinečným geomorfologickým útvarem je Moravská brána, kterou Bečva protéká, nadmořská 

výška zde nepřesahuje 200 m n. m. Podobně lze region rozdělit na severní převážně hornatou 

a zalesněnou část, centrální oblast s městem Hranice ohraničenou řekou Bečvou z jihu a 

dálnicí D1 ze severu a konečně jižní částí, která opět vybíhá do vrchoviny avšak se spíše 

zemědělským využitím. Hranicko je známé pro těžbu nerostných surovin (vápenec, droba, 

břidlice, štěrkopísky), dohromady tyto zdroje materiálem zásobují téměř celou severní a 

střední Moravu. Z geologického hlediska je území jedinečné lokalitou Hranického krasu, ve 

kterém se nacházejí unikátní aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, nejteplejší jeskyně 

v republice a Hranická propast, která má předpoklad stát se nejhlubší zatopenou sladkovodní 

jeskyní na světě. Dalším pozoruhodným specifikem z přírodní oblasti je existence evropského 

rozvodí mezi Baltským a Černým mořem při severovýchodním okraji regionu. 

Hranicko je typicky vesnickou oblastí, jelikož z celkového počtu 32 obcí pouze 4 z nich mají 

více než 1 000 obyvatel včetně města Hranic s 18 494 obyvateli (údaj k 31. 12. 2014). Obce 

se vyznačují zhuštěním zástavby do převážně obdélníkových půdorysů, v hornatější SZ části 

regionu vznikaly vymýcením lesů podél toků a mají tak charakter úzkých protáhlých vesnic 

tvořených jednou či dvěma souběžnými ulicemi, tzv. plužiny (Jindřichov, Střítež nad Ludinou). 
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Na Hranicku existuje bohatá tradice řemesel. Na konci feudálního období již byla rozvinuta síť 

cechů, koncem 18. století zde vznikaly manufaktury – keramika a textil v Hranicích, výroba 

skla v Boškově, na Potštátě výroba hedvábí, soukenické provozy v lokalitě Rybáře, v 

Jindřichově. Nachází se tady množství historických větrných a vodních mlýnů (zachovalé v 

Partutovicích, ve Skaličce, Porubě u Hustopeč nad Bečvou, ve Stříteži nad Ludinou).  V obcích 

regionu Hranicko se dosud živě uchovávají tradiční venkovské zvyky, jako je vodění medvěda, 

stavění máje, domácí venkovské zabíjačky apod. Nedílnou součástí života obcí jsou aktivity 

místních spolků, které se mimo jiné podílejí na organizaci kulturního a společenského života 

na vesnicích. Patří mezi ně pořádání plesů, tematických výstav (velikonoce, advent, lidová 

řemesla), sportovních utkání, hasičských soutěží či aktivit pro děti. 

V obcích je zřízeno 31 mateřských a základních škol, z nichž většina je spojena v jedno 

zařízení. Nejvíce škol je v největší obci v Hranicích, kde se nachází také 4 střední školy, ZUŠ, 

Dětský domov a Dům dětí a mládeže. 

 

3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících 

souvislost s oblastí vzdělávání 

 

3.1.2.1 Strategie v rámci ORP 

1) Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 20201 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na 

období 2014 – 2020, na jejíž tvorbě se podíleli také město Hranice, dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Hranicko, Mikroregion Záhoran a Hranická rozvojová agentura. 

V analytické části je popsán stav místního školství z pohledu naplněnosti kapacit městských a 

mimoměstských MŠ a městských a mimoměstských ZŠ ve školním roce 2013/2014. Popsán 

je zde také vývoj počtu dětí v MŠ a ZŠ na Hranicku ve školních letech 2006/2007 až 

2013/2014, atraktivní je mapka rozmístění MŠ, ZŠ a SŠ v území. Dále je územní školství 

rozebíráno ve SWOT analýze a analýze problémů a potřeb. 

Strategická část dokumentu pracuje s oblasti školství v: 

● Strategický cíl 1 „Pracovat ve vzdělaném regionu s dostupným sebeuplatněním a 

návštěvnickým potenciálem“ 

○ Priorita 1 „rozvoj mikro- a malého podnikání, podpora zaměstnanosti a 

vzdělávání“ 

■ Specifický cíl 1.4 „Zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání“ 

● Opatření 1.4.1 „Vybavenost a dostupnost vzdělávacích zařízení“ 

● Opatření 1.4.2 „Zkvalitnění výuky a kompetencí pedagogů“ 

● Opatření 1.4.3 „Navazování spolupráce mezi školami a firmami, 

studentské stáže a praxe, exkurze“ 

● Opatření 1.4.4 „Vzdělávací programy pro obyvatele zaměřené 

na celoživotní vzdělávání a rozvoj kvalifikačních předpokladů“ 

 

                                                
1
 Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014 – 2020 [online] Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/b38a1c14-cd0f-4e91-

9d75-983650d10ca4/Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-export-OPTP-29082014.pdf?ext=.pdf 

 

https://www.mmr.cz/getmedia/b38a1c14-cd0f-4e91-9d75-983650d10ca4/Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-export-OPTP-29082014.pdf?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/b38a1c14-cd0f-4e91-9d75-983650d10ca4/Strategie-rozvoje-regionu-Hranicko-export-OPTP-29082014.pdf?ext=.pdf
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V implementační části je začleněna fiche MAS-IROP 06 Předškolní a základní vzdělávání, 

která vymezuje podmínky pro čerpání dotací skrze tuto fichi pro MŠ a ZŠ na Hranicku. 

2) Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice2 

Realizátorem budoucích aktivit a cílů plánu je DSO Mikroregion Hranicko a to v rozmezí let 

2016 – 2024. Kromě šesti rozvojových aktivit v oblasti školství si DSO klade v oblasti školství 

tyto dva cíle: 

● Cíl 1 – Vytvoření pilotní rozvojové aktivity k navázání komunikace škol a firem na 

Hranicku 

○ Cílem je propojení středních škol na straně nabídky pracovní síly a firem na 

straně poptávky po kvalifikované pracovní síle a umožnění žákům škol získat 

potřebnou kvalifikaci formou stáží či praxí ve firmách. 

● Cíl 2 – Zatraktivnění technických oborů 

○ Cílem je zatraktivnit žákům základních škol technické obory v regionu. 

3) Strategie území správního obvodu ORP Hranice v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství3 

Strategický dokument z tvorby DSO Mikroregion Hranicko, zpracován pro období let 2015 – 

2024, obsahující komplexní analýzu stavů v místních školách a školských zařízeních. 

Byly zvoleny 3 problémové oblasti a k nim nastaveny cíle: 

● Kapacita MŠ 

● Cíl 1.1 „Zřízení zařízení pro děti do 3 let“ 

● Cíl 1.2 „Zlepšení vybavenosti a technického stavu MŠ a ZŠ“ 

● Financování předškolního a základního vzdělání 

● Cíl 2.1 „Snížení nákladů na provoz MŠ a ZŠ“ 

● Cíl 2.2 „Vznik servisního dotačního managementu“ 

● Kapacita škol pro děti se speciálními potřebami 

● Cíl 3.1 „Rozšíření kapacity škol pro děti se speciálními potřebami“ 

● Cíl 3.2 „Integrace dětí se speciálními potřebami do škol“ 

Každý ze stanovených cílů má svého správce, který bude v území iniciovat kroky směřující k 

plnění cíle. Jeho naplňování bude sledováno prostřednictvím sady indikátorů, jednotlivé 

indikátory byly stanoveny jak k problémovým okruhům, tak k jednotlivým cílům. Došlo také ke 

stanovení gestorů indikátorů, jedná se o správce měřítek, tyto osoby budou zodpovídat za 

zjištění hodnot indikátorů v souladu se stanovenou definicí a metodikou výpočtu. 

4) Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 20184 

Dokument města Hranice analyzuje hranická venkovní i krytá hřiště a další sportoviště. Část 

zabývající se vizí a cíli se konkrétně zaměřuje mj. na příspěvky na činnost mládežnických 

oddílů a kroužků, realizace oprav a modernizaci sportovních hřišť na hranických sídlištích a v 

místních částech a také realizací výstavby školních sportovišť. 

 

                                                
2
 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice [online] Dostupné z: 

http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Hranice/AP_Hranice.pdf 
3 Strategie území správního obvodu ORP Hranice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství [online] Dostupné z: http://smocr.cz/obcesobe-docs/Hranice/ORP%20Hranice%20-
%20anal%C3%BDza%20DSO.pdf 
 
4 Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 [online] Dostupné z: http://www.mesto-

hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/koncepce-podpory-telovychovy-mladeze.html 

http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Hranice/AP_Hranice.pdf
http://smocr.cz/obcesobe-docs/Hranice/ORP%20Hranice%20-%20anal%C3%BDza%20DSO.pdf
http://smocr.cz/obcesobe-docs/Hranice/ORP%20Hranice%20-%20anal%C3%BDza%20DSO.pdf
http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/koncepce-podpory-telovychovy-mladeze.html
http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/koncepce-podpory-telovychovy-mladeze.html
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5) Program rozvoje města Hranic na roky 2012 – 20205 

Program rozvoje města je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře 

regionálního rozvoje na úrovni města s důrazem na sociálně ekonomickou sféru a životní 

prostředí. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a 

projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování. 

Oblast školství je řešena v analytické části, SWOT analýze a dále v rámci: 

● Prioritní osa 2 „Příznivé podmínky pro podnikání – priority, aktivity“ 

○ Záměr 2.3 „Příprava kvalifikované pracovní síly uplatnitelné na trhu práce“ 

■ Opatření 2.3.1 „Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělávání“ 

■ Opatření 2.3.2 „Reakce školských zařízení na požadavky trhu práce“ 

Významný nástroj pro aktualizaci Programu je Akční plán pro jednotlivé roky. Akční plán 

vymezuje aktivity identifikované v rámci priorit, záměrů a opatření, včetně jejich finanční 

náročnosti, způsobu a zdrojů financování. 

 

3.1.2.2 Strategie na vyšších územních úrovních  

Na krajské úrovni jsou základními dokumenty s vazbou na témata zpracovávané v MAP 

především Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2016 – 2020 a Aktualizace 

koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji pro 2014 – 2018. Dále jsou na 

úrovni kraje zpracovány i strategické dokument Strategie rozvoje územního obvodu 

Olomouckého kraje na období 2015 – 2020 a Regionální akční plán a Strategie regionálního 

rozvoje Olomouckého kraje. 

1) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje6 (dále jen KAP)  

jako nástroj zlepšování strategického řízení vzdělávání ve školách v území  Olomouckého 

kraje plynule navazuje na Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 

(dále RAP SRR), realizovaný na území Olomouckého kraje a současně na činnost Regionální 

stálé konference, která pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení 

a směřování pomoci z Evropských fondů. 

Součástí této analýzy je souhrn informací k současnému stavu dle následujících témat: 

➢ podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to 

průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast iniciativy a kreativity také pro 

MŠ; 

➢ podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a 

environmentální vzdělávání), také tato podpora je určena VOŠ, SŠ, ZŠ 

a MŠ; 

➢ podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů; 

➢ rozvoj kariérového poradenství; podpora je určena VOŠ, VŠ a ZŠ; 

➢ rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; 

                                                
5 Program rozvoje města Hranic na roky 2012 – 2020 [online] Dostupné z: http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-

strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/program-rozvoje-mesta-byl-schvalen.html 
6 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje [online] Dostupné z: https://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-

akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-olomouckeho-kraje-cl-3449.html 

http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/program-rozvoje-mesta-byl-schvalen.html
http://www.mesto-hranice.cz/cs/projekty-a-strategicke-dokumenty/strategicke-dokumenty-mesta/program-rozvoje-mesta-byl-schvalen.html
https://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-olomouckeho-kraje-cl-3449.html
https://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-olomouckeho-kraje-cl-3449.html
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➢ podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, dále přechody 

žáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechod na VOŠ/VŠ, trh práce, a to 

především pro marginalizované skupiny 

➢ infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory 

přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného 

vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních 

kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a 

neformálního vzdělávání). 

Pro každé dané téma byly identifikovány problémy, odhaleny jejich příčiny a stanoveny 

žádoucí změny. 

Finálním souhrnem výsledků analýzy potřeb v území je soubor logických linek „problémy – 

příčiny – cíle“ v oblasti vzdělávání v kraji, které vychází z krajských i národních strategických 

dokumentů, z výsledků činnosti pracovních skupin odborných pracovníků v realizačním týmu 

projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji a jsou tříděné podle oblastí 

intervence v souladu s metodikou „Postupy KAP“. 

Závěr 

Dokument, který úzce navazuje na dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020, který stanovuje základní směry 

rozvoje v oblasti vzdělávání. Analýza vychází zejména z nových strategických, koncepčních a 

právních dokumentů vzniklých na úrovni kraje i státu. Jsou v ní zakomponovány i nové právní 

normy a metodické návody k programové podpoře komplexního rozvoje vzdělávání v rámci 

České republiky. V Analýze jsou reflektovány koncepční a metodické materiály Vlády ČR, 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Evropské unie. 

2) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na 

období 2016-20207 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2016 (dále 

také jen Dlouhodobý záměr nebo DZ OK) je základní strategický dokument Olomouckého kraje 

stanovující základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání. DZ OK 2016 vychází zejména z 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015–2020 

(dále DZ ČR) zpracovaného MŠMT a také ze základního strategického dokumentu 

Olomouckého kraje, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020, v 

jehož rámci jsou mimo jiné definovány základní strategické směry v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů, resp. vzdělávání. 

3) Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 20208 

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace 

základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký 

kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje. 

Jednou z priorit strategie je optimalizace systému škol a školských zařízení a zvyšování kvality 

poskytovaného vzdělávání. Priorita se zaměřuje na zlepšení podmínek pro vzdělávání v 

mateřských, základních a středních školách. Vedle požadavku na zajištění průběžné 

optimalizace struktury a kapacity škol a školských zařízení v závislosti zejména na měnících 

se demografických a provozně-ekonomických ukazatelích je v rámci této priority kladen důraz 

                                                
7
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-2020 [online] 

Dostupné z: https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html 
8 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020 [online] Dostupné z: https://www.kr-
olomoucky.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje-cl-537.html 

https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html
https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje-cl-537.html
https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-olomouckeho-kraje-cl-537.html


 

12 

na zajištění moderního vybavení škol a školských zařízení, zejména ve vazbě na zvyšování 

kvality výuky přírodovědných a technických oborů. Dominantními tématy jsou rovněž 

zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, posilování možností individuálního rozvoje 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. talentovaní žáci, žáci se specifickými 

poruchami učení), získávání mezinárodních zkušeností a kontaktů u žáků i pedagogů, 

rozšiřování nabídky mimoškolních aktivit a rovněž environmentální vzdělávání. 

4) Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje Olomouckého kraje (RAP SRR 

OK)9 

Jednou z aktivit RAP SRR OK je zvýšení kvality vzdělávání - Přístup ke vzdělávání a k 

získávání klíčových schopností žáků je dosažen zvýšením kvality vzdělávání. Podpora aktivity 

je provázána ve všech stupních vzdělávání (předškolní, základní, střední a vyšší odborné, 

celoživotní a zájmové vzdělávání) s výjimkou vysokého školství. Nositeli aktivity jsou 

vzdělávací instituce. 

Aktivitou bude docílena motivace žáků středních i základních škol ke studiu technických a 

přírodovědných oborů, zkvalitnění výukové metody a zvýšení odborné kvalifikace pedagogů, 

zmodernizování zařízení a vybavení na jednotlivých školách a podpora spolupráce mezi 

středními, základními školami a místními firmami. V nejbližších letech můžeme nadále 

očekávat zvýšené požadavky na místa v základních školách v souvislosti s vyšším počtem 

dětí v mateřských školách.  

 

3.1.2.3 Strategie na celostátní úrovni  

Při analýze vnějšího prostředí realizační tým MAP vycházel z celostátních strategických 

dokumentů souvisejících se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 202010, 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2014–202011 a 

prováděcího dokumentu výzvy OP VVV č. 02_15_00512. Výsledkem jsou dvě následující 

myšlenkové mapy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje Olomouckého kraje (RAP SRR OK) [online] Dostupné z: 

https://www.kr-olomoucky.cz/regionalni-akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-3393.html 
10

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 

http://vzdelavani2020.cz/ 
11 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2014–2020 [online]. Praha: MŠMT, 2015 [cit. 2016-05-02]. 

Dostupné z: http://vzdelavani2020.cz/ 
12

 VÝZVA Č. 02_15_005 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V PRIORITNÍ OSE 3 OP VVV. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: MŠMT, 2015 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v 
 

https://www.kr-olomoucky.cz/regionalni-akcni-plan-strategie-regionalniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-3393.html
http://vzdelavani2020.cz/
http://vzdelavani2020.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
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Celonárodní strategie pro vzdělávání mající vliv na MAP 

 

 

Postupy MAP 
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3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

3.1.3.1 Dotazníkové šetření MŠMT 

 

Hlavní oblasti podpory 

Klíčovým výstupem z dotazníkového šetření mělo být seřazení šesti oblastí podpory, do 

kterých budou uvolňovány prostředky z operačních programů IROP a OP VVV. Zpracováním 

dat jsme došli k následujícímu pořadí priorit: 

 

Hlavní oblasti podporované 

z operačních programů 

Pořadí 

u MŠ 

Pořadí 

u ZŠ 

Společné rysy pro mateřské a základní školy: 

● školy především potřebují podpořit rozvoj 

infrastruktury; 

● stavební investice hodlají školy 

nasměrovat především do venkovních 

prostor a do zajištění bezbariérovosti; 

● ostatní investice školy zacílí do 

podnětného vnitřního prostředí a nových 

didaktických pomůcek. 

Specifika pro mateřské školy: 

● školky se chtějí soustředit především na 

polytechnické vzdělávání a rozvoj 

iniciativy a kreativity dětí; 

● v polytechnickém vzdělávání školky 

především hodlají rozvíjet samostatnost 

dětí s využitím různých stavebnic a 

moderních technických pomůcek. 

Specifika pro základní školy: 

● základní školy považují za prioritní rozvoj 

čtenářské a částečně i matematické 

gramotnosti; 

● u gramotností jsou školy připraveny 

vytvářet podnětné prostředí a podmínky 

pro lepší spolupráci s rodiči, kteří mají 

zájem spolupodílet se na rozvoji těchto 

dvou základních gramotností u svých dětí. 

 

A. Podpora inkluzivního / 

společného vzdělávání 6 4 

B. Podpora rozvoje čtenářské 

gramotnosti 4 1 

C. Podpora rozvoje 

matematické gramotnosti 5 3 

D. Podpora kompetencí k 

iniciativě a kreativitě dětí 3 5 

E. Podpora polytechnického 

vzdělávání 2 6 

F. Rozvoj infrastruktury školy, 

vč. rekonstrukcí a vybavení 1 2 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT 
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Investice 

Jedním z hlavních úkolů MAP pro tento rok je nalézt v regionu konsensus nad investičními 

prioritami. Z vyhodnocení dotazníkového šetření lze vyčíst následující informace: 

 

Pět priorit do staveb a rekonstrukcí 

Mateřské školy Základní školy 

Stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí školy 

Stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí školy 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny Nová výstavba nebo přístavba budov 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na 
podporu polytechnického vzdělávání 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné 
kuchyňky 

Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT 

 
 

Pět priorit do vybavení 

Mateřské školy Základní školy 

Software pro ICT techniku Vybavení na podporu podnětného vnitřního 
prostředí školy 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního 
prostředí školy 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 

Vybavení knihovny Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se 
SVP 

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby 
pedagogických pracovníků 

Vybavení mobilní počítačové učebny 

Nové didaktické pomůcky Nové didaktické pomůcky 

Zdroj: Dotazníkové šetření MŠMT 
 

 

 

3.1.3.2 Dotazníkové šetření MAP k OP VVV výzvě č. 02_16_022 

V květnu 2016 MAS Hranicko připravilo dotazníkové šetření, které mělo zjistit zájem MŠ a ZŠ 

na Hranicku o šablony. Tohoto šetření se zúčastnilo 26 z 30 MŠ a 15 z 18 ZŠ, které si vybíraly 

ze šablon, které byly uveřejněné v avízu výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. V níže uvedených grafech jsou pak 

jednotlivé šablony seřazeny dle % hodnoty u odpovědi ANO od největšího zájmu po nejmenší. 
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Zdroj: vlastní šetření 

 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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3.1.3.3 Dotazníkové šetření MAP ke spolupráci (leden 2017) 

Na přelomu prosince 2016 a ledna 2017 proběhlo dotazníkové šetření na základních a 

mateřských školách v ORP Hranice na téma spolupráce. Každá škola je v něčem výborná či 

jedinečná a může obohatit ostatní školy v regionu. Domníváme se, že naopak každá škola by 

potřebovala podporu v oblastech, v kterých se ji moc nedaří či u kterých neví, jak je dále 

rozvíjet. Proto jsme zmapovali nabídku a poptávku ze strany mateřských a základních škol.  

Na základě výsledků dotazníků jsme uspořádali sérii otevřených hodin na vybraná témata s 

možností výměny zkušeností.  

Tabulku pro ZŠ lze využít pro rychlý přehled o tom, která škola se dané aktivitě věnuje (je 

vyznačeno žlutě), nabízí své zkušenosti z dané oblasti jiným školám (je vyznačeno zeleně), 

případně poptává zkušenosti jiných škol (je vyznačeno červeně). Školy si tak mohou sami 

vytipovat školu, se kterou chtějí v dané oblasti spolupracovat. Podle odpovědí se dá usoudit, 

zda se dané oblasti škola věnuje prioritně či dlouhodoběji, či zda je spíše začátečníkem (např. 

kombinace červené bez žluté usuzuje na začátečníka se zájmem, kombinace všech tří barev 

by mohla znamenat zkušenějšího uživatele se zájmem o spolupráci). V tabulce pro MŠ je 

nabídka spolupráce pěti mateřských škol v různých oblastech. Tabulky jsou součástí přílohy 

č. 4. 
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3.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva regionu se neustále zlepšuje. Ubývá lidí bez vzdělání 

nebo pouze se základním vzděláním a zvyšuje se procento vysokoškolsky vzdělaných. 

Nejpočetnější kategorií jsou obyvatelé s výučním listem, které následují obyvatelé s maturitou 

a dohromady tyto dvě skupiny zastupují ¾ obyvatelstva regionu. V porovnání s celou 

republikou je na tom region nepatrně lépe ve všech kategoriích, pouze vyučených zde žije o 8 

% více. V porovnání s Olomouckým krajem má Hranicko vyšší procenta ve všech kategoriích, 

vypovídá to o nižší vyrovnanosti vzdělanostních kategorií na Hranicku. 

 

Na území SO ORP Hranice se v 32 obcích nachází 31 mateřských a 16 základních škol, které 

jsou zřizovány obcemi. Středoškolské vzdělání poskytuje Gymnázium Hranice, Střední 

průmyslová škola Hranice, Střední lesnická škola Hranice, Střední zdravotnická škola Hranice  

a Soukromá střední odborná škola, s.r.o. 

Speciální školství je v SO ORP Hranice poskytováno v Základní a Mateřské škole Hranice, 

Nová 1820, která je zřizována Olomouckým krajem a také v Základní a mateřské škole – 

Dětské centrum Hranice, jehož zřizovatelem je organizační jednotka občanského sdružení. V 

Dětském centru Hranice nalezneme MŠ, speciální MŠ a speciální ZŠ. 

Na území SO ORP Hranice se nachází dvě základní umělecké školy, jejichž zřizovatelem je 

Olomoucký kraj  - ZUŠ Potštát a ZUŠ Hranice. V celém ORP Hranice se nachází pouze jedno 

středisko volného času Dům dětí a mládeže Hranice, jehož zřizovatelem je město Hranice. V 

ORP Hranice se nenachází žádná církevní škola. 
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Tab. č. 1: Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích SO ORP Hranice 

 

Zdroj: vlastní šetření 

 

3.1.4.1 Předškolní vzdělávání 

V ORP Hranice se nachází od školního roku 2010/2011 celkem 31 mateřských škol,  

z nichž 28 je zřizováno obcemi, 1 je zřizována krajem (jedná se o mateřskou školu při 

zdravotnickém zařízení školy ZŠ a MŠ Hranice, Nová ul.) a 2 jsou soukromé. Ve školním roce 

2015/2016 klesl počet MŠ zřizovaných obcemi na 27 z důvodu celkové rekonstrukce MŠ v 

Teplicích, která byla znovu otevřena od 1. 9. 2016. 
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Tab. č. 2: Popis MŠ v SO ORP Hranice za školní rok 2015/2016 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Tab. č. 3: Počty MŠ dle zřizovatele 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Kapacita mateřských škol v ORP Hranice je dostačující, počet dětí v MŠ začíná stagnovat a 

prognóza pro další roky je, že bude klesat. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu žáků v MŠ 

 

3.1.4.2 Raná péče 

Od 1. října 2015 jsou v Hranicích otevřené soukromé jesličky Pianko. V tomto zařízení je 

poskytována péče o děti do 3 – 4 let v celodenním režimu. Snahou je vytvořit pro děti klidné 

rodinné prostředí, ve kterém je zajištěn jejich všestranný rozvoj. Jesličky PIANKO nabízejí 

dětem zázemí, prostředí plné lásky, péče a porozumění. Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku 

pomocí her, výtvarných činností i pohybových aktivit, pomáhají s osvojováním zásad 

společenského chování (slůvka Dobrý den, ahoj, prosím, děkuji). Děti jsou vedeny k 

dodržování základních hygienických návyků, je podporována jejich snaha o zvládnutí 

sebeobsluhy při mytí rukou, svlékání a oblékání, motivováni k udržování pořádku - hravou 

formou se děti učí uklidit hry a hračky na původní místo. Dále organizace poskytuje i 

individuální hlídání dětí podle pracovní doby rodičů. 
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3.1.4.3  Základní vzdělávání 

V ORP Hranice se nachází celkem 18 základních škol, z nichž 16 je zřizováno obcemi, 1 škola 

(ZŠ a MŠ Nová, Hranice) je zřizována krajem pro žáky se zdravotním postižením a 1 škola 

(ZŠ a MŠ Dětské centrum) je soukromá škola, která se specializuje na vzdělávání žáků se 

souběžným postižením více vadami. U těchto dvou škol nelze jednoznačně určit, zda se jedná 

o školy úplné či neúplné, protože se zaměřují na speciální vzdělávání. Mezi neúplné základní 

školy patří: ZŠ Černotín, ZŠ Jindřichov, ZŠ Olšovec, ZŠ Opatovice, ZŠ Partutovice, ZŠ 

Skalička a ZŠ Ústí. 

 

Tab. č. 4: Popis ZŠ v SO ORP Hranice dle zřizovatele 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

  

Tab. č. 5: Popis ZŠ v SO ORP Hranice za školní rok 2015/2016 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Graf č. 2: Vývoj počtu žáků v ZŠ 

 

Z tabulky č. 5 je vidět, že kapacita škol v ORP Hranice je dostačující. Většina škol má dostatek volných 

míst.  

 

3.1.4.4 Základní umělecké vzdělávání 

ZUŠ Hranice 

Hudební škola v Hranicích byla otevřena v roce 1924 u příležitosti oslav stého výročí narození 

Bedřicha Smetany. Jejím zakladatelem byl absolvent pražské konzervatoře František Brož. 

Jeho zásluhou získala nově vzniklá škola prostory v budově u fary, kde začínala výuku se 

sedmdesáti osmi žáky hudebního oboru. V běhu dějin svého působení rozšiřovala nabídku 

uměleckých oborů, měnila názvy i působiště. Od roku 1948 poskytovala škola umělecké 

vzdělání pod názvem Lidová škola umění v Hranicích, budovu u fary načas opustila, ale v roce 

1990 se pod názvem Základní umělecká škola v Hranicích k faře zase vrátila. 

Po celou dobu existence školy se těšily největšímu zájmu předměty tradičního hudebního 

oboru.  Žáci byli úspěšně směrováni především ke sborové, souborové, orchestrální a komorní 

hře. Vedle hudebního oboru byl na škole otevřen v roce 1962 výtvarný a v roce 1968 

krátkodobě i literárně-dramatický obor. Nejmladším oborem otevřeným v roce 1992 je obor 

taneční. Od roku 2011 je zřizovatelem školy Olomoucký kraj. 

Škola má svá detašovaná pracoviště v Hustopečích nad Bečvou a v Bělotíně. Žáci z těchto 

škol tak nemusí za uměleckým vzděláním dojíždět do Hranic. 

  

ZUŠ Potštát 

Základní umělecká škola, Potštát 36 byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR dne 

27. 5. 1996, jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj a od 1. 9. 2012 pracuje podle Školního 

vzdělávacího programu Toulky s paní Hudbou. Vzdělávací zaměření školy je hra na klávesové 

nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné  
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nástroje, hra na akordeon a sólový zpěv. Na škole probíhá přípravné studium, základní 

studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Kapacita školy je 150 žáků a v současné době 

je naplněna na 95%. Kromě Potštátu je základní umělecké vzdělávání poskytováno také v 

Partutovicích, ve Stříteži nad Ludinou a v Olšovci. 

 

3.1.4.5 Neformální a zájmové vzdělávání 

Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace,  jejímž zřizovatelem  je město Hranice. Vznikl 

již v roce 1964 a působil na Teplické ulici v Hranicích. V roce 1991 byla činnost Domu dětí a 

mládeže  přesunuta na stávající adresu na Galašovu ulici. Zabývá se volno-časovými 

aktivitami pro děti, mládež  a dospělé, organizací a realizací mimoškolní výchovy a výuky dětí. 

Během školního roku nabízí téměř 70 kroužků pro děti i dospělé v  oblasti výtvarné výchovy, 

hudby,  sportu, tance, přírodovědy a dalších (více na http://www.ddm.hranet.cz/seznam-

krouzku). Nabízí také letní  pobytové  a  příměstské tábory, odpolední, víkendové a 

prázdninové akce. 

 

Centrum volného času pro děti, mládež, dospělé a seniory "U kocoura Mikeše, z.s." 

Cílem sdružení je podpora mimoškolní a zábavné činnosti pro děti, mládež, dospělé a seniory. 

Jedná se především o vzdělávací, kulturní, hudební i sportovní, publikační, poznávací, 

zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají u dětí z mimoškolní a zábavné činnosti pro děti od 

narození do školního věku. U dospělých a seniorů zejména kulturní a vzdělávací aktivity, 

výlety. Centrum organizuje i příměstské tábory. Více informací na 

http://www.centrumumikese.cz/cz/index.php/about-us.  

  

Centrum pro rodinu Jitřenka 

Hlavním posláním děkanátního střediska Centrum po rodinu Jitřenka Hranice je podpora 

rodiny, upevňování manželských a rodinných vztahů, zvyšování rodičovských kompetencí a 

výchova dětí a mládeže ke stabilním partnerským vztahům a zodpovědnému rodičovství. Mezi 

hlavní aktivity patří: pravidelná setkávání maminek nejen na RD a jejich dětí v Klubu maminek, 

programy pro děti a mládež, programy na upevňování manželských vztahů, Manželské večery, 

obnovy  pro manžele, vzdělávací kurzy pro rodiče, poradenství a zprostředkování odborné 

psychologické pomoci, příprava snoubenců na manželství, preventivní programy pro školy, 

besedy a přednášky, organizování duchovních obnov, víkendových pobytů, poutí, koncertů a 

výletů pro celé rodiny a všechny zájemce. 

 

Skauti Hranice 

Skauti Hranice (středisko Psohlavci Hranice) jsou podřízenou jednotkou organizace Junák – 

český skaut. Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nestranický spolek, jehož 

posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem 

skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. 

Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, 

intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit 

povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému 

společenství a přírodě.  

http://www.ddm.hranet.cz/seznam-krouzku
http://www.ddm.hranet.cz/seznam-krouzku
http://www.ddm.hranet.cz/seznam-krouzku
http://www.centrumumikese.cz/cz/index.php/about-us
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Orel Hranice 

Orel je spolek, křesťanská sportovní organizace pro všechny věkové kategorie. Prioritou 

činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je výchova mladých lidí a 

dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, 

ale věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový, ohlíží 

se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, 

které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činnosti chce 

Orel dávat sportu smysl. V ORP Hranice jsou dvě jednoty Orla: Orel jednota Hustopeče nad 

Bečvou s orientačním počtem členů 100 a Orel jednota Hranice s orientačním počtem členů 

91. 

 

3.1.5 Sociální situace 

Zajištění sociální péče je jednou z významných aktivit z pohledu obcí, kterou v rámci výkonu 

samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a neustále je kladen 

důraz na zvyšování kvality služeb. Na území ORP Hranice se nachází 12 zařízení zapsaných 

v Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytující sociální služby: Charita Hranice 

poskytuje charitní ošetřovatelskou službu, charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, 

denní centrum Archa pro zdravotně postižené, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix 

(ambulantní sociální služba pro děti a mládež) aj. Domov seniorů Hranice provozuje pobytové 

služby v domově seniorů a v domově se zvláštním režimem, ELIM jako křesťanská společnost 

pro evangelizaci a diakonii v Hranicích poskytuje nocležnu pro bezdomovce (muže), azylový 

dům pro muže včetně ubytování v bytech a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, 

Nemocnice Hranice, a. s. poskytuje jak pobytové, tak ambulantní služby, Městys Hustopeče 

nad Bečvou provozuje dům s pečovatelskou službou, dále poskytuje možnost využití 

pečovatelské služby seniorům (donáška obědů, praní, žehlení, nákup), Provoz Domu Větrný 

mlýn ve Skaličce zajišťuje pobytové zařízení pro ženy se zdravotním postižením zřízené 

Olomouckým krajem. 

 

3.1.5.1 Výskyt sociálně vyloučené lokality 

Jako sociálně vyloučenou lokalitu označujeme prostor (dům, ulici, čtvrť) kde se koncentrují 

lidé, u nichž lze identifikovat znaky spojené se sociálním vyloučením. Tato místa jsou okolními 

obyvateli negativně symbolicky označována („špatná adresa“, „problémové místo“ apod.). 

Sociální vyloučení definujeme jako postupnou a stupňující se exkluzi z plné participace na 

sociálních, materiálních i symbolických zdrojích produkovaných, sdílených a konzumovaných 

širokou společností k zajištění dobrých životních podmínek, organizace sociálního života a 

účasti v rozhodování. 

V ORP Hranice se vyskytují celkem 4 vyloučené lokality. 
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Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html 

 

3.1.5.2 Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Fénix 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix je ambulantní sociální služba prevence, 

poskytovaná od roku 2007 dětem a mládeži z Hranic, Lipníku nad Bečvou a okolí. Posláním 

NZDM Fénix je předcházet možnému sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového 

chování. Poskytuje potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci. Cílem 

je omezit působení patologického vlivu prostředí na děti a mládež, a tím eliminovat zvyšující 

se růst kriminality u dětí a mládeže a podporovat sociální začlenění uživatelů sociální služby 

do společnosti, chránit uživatele služby před sociálním vyloučením a zlepšit tak kvalitu jejich 

života. Cílovou skupinou NZDM Fénix jsou děti a mládež ve věku od 7 do 20 let z Hranic, 

Lipníku n. B. a okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace, jsou ohroženy sociálně 

patologickými jevy nebo se u nich projevují známky rizikového chování. K naší cílové skupině 

patří také děti a mládež, které neumí nebo nemohou adekvátně využívat svůj volný čas, jež 

převážně tráví na ulici, a tím je narušen jejich sociální vývoj. 

http://www.hranice.charita.cz/sluzby/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-fenix/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html
https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index.html
http://www.hranice.charita.cz/sluzby/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-fenix/
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3.3 Východiska pro strategickou část 

 

Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů v území vychází z provedené analýzy 

území, dotazníku MŠMT a ze závěrů jednání 4 pracovních skupin (PS1 „Předškolní vzdělávání 

a péče – dostupnost – inkluze - kvalita“, PS2 „Čtenářská a matematická gramotnost v 

základním vzdělávání“, PS3 „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem“, PS4 „Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové 

poradenství“), které jednaly v průběhu března a dubna 2016. Členové pracovních skupin byli 

seznámeni s výsledky dotazníkového šetření MŠMT mezi školami a školkami v ČR a s 

agregovanými výsledky v ORP Hranice. V každé pracovní skupině byly definovány hlavní 

problémové oblasti a klíčové problémy, z nichž následně byly účastníky společným 

brainstormingem vypracovány i SWOT analýzy pro každé řešené téma z pohledu místních 

aktérů. 

Jakmile byly stanoveny priority v každém poli matice SWOT, pracoval opět každý účastník 

sám za sebe. Přičemž pozitivní oblasti (silné stránky a příležitosti) hodnotil kladnými čísly od 

1 do 5, negativní (slabé stránky a hrozby) zápornými čísly od -5 do -1. Hodnota čísla 

vyjadřovala míru spokojenosti s danou oblastí, přičemž číslo 5 vyjadřovalo maximální 

spokojenost, analogicky hodnota -5 vyjadřovala nejvyšší míru nespokojenosti s danou oblastí 

na své škole. 

Následně každý účastník tvorby SWOT analýzy vyjádřil u každé položky míru vážnosti dané 

položky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na své škole. Tuto váhu vyjadřoval 

procenty (vyjádřenými desetinným číslem), přičemž součet vah v každé kategorii SWOT 

analýzy musel být jedna (v procentech 100 %). 

Z jednotlivých odpovědí členů skupin byl spočítán průměr a to v oblasti hodnocení a 

také v oblasti váhy. 

Níže uvedené grafy zobrazují výstupy ze SWOT analýz jednotlivých opatření. V každém 

opatření byly stanoveny priority, které jsou uvedeny v popiscích vlevo. U každé takové priority 

bylo provedeno hodnocení, založené na bodové škále (-5 až +5) a vážnost (musely dát v 

součtu 100 %). 

Čím je kladné číslo u silných stránek a příležitostí vyšší, tím významnější je tato priorita pro 

dané opatření. Naopak čím je nižší hodnota u slabých stránek a hrozeb, tím negativněji tato 

priorita dané opatření ovlivňuje. 

Pokud za dané opatření převažují v součtu kladné hodnoty, je celkové hodnocení opatření 

pozitivní. Při záporném výsledku je tomu naopak. 
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1. Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
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2. Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
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3. Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 
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4. Pracovní skupina Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové 

poradenství 
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4. Strategická část - Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

4.1     Vize 

Na konci roku 2023 může každé školou povinné dítě na Hranicku využívat takové podmínky 

pro své vzdělávání, které odpovídají jeho potenciálu.  

Proto je potřeba uplatňovat následující principy: 

● všechny vzdělávací instituce, zřizované obcemi na Hranicku, poskytují srovnatelnou 

přidanou vzdělávací hodnotu; 

● výběr školy nabízející povinnou školní docházku, vychází z odlišnosti vzdělávacího 

procesu, nikoli z rozdílnosti v dosažení úrovně očekávaných výstupů typického žáka 

školy; 

● na Hranicku neexistují školy ohrožené územní segregací a existuje model opatření, 

které takové riziko eliminuje; 

● pedagogové mají vytvořeny podmínky pro své vzdělávání a spolupráci mezi sebou; 

● vedení škol má vytvořeny podmínky pro vedení pedagogů v oblasti jejich 

pedagogického rozvoje; 

● financování vzdělávacích institucí ze strany všech zřizovatelů na Hranicku je 

srovnatelné; 

● existují-li příležitosti pro zlepšování podmínek vedoucích ke zvýšení úrovně 

očekávaných výstupů typického žáka, pak jsou na Hranicku podporovány ty aktivity, 

které směřují k regionální spolupráci; 

● pro zajištění nadstandardních finančních zdrojů mají vzdělávací instituce právo 

využívat regionální projektovou kancelář a projektový tým, který má zkušenosti se 

vzdělávacím prostředím.  

4.2 Popis zapojení aktérů 

Odborný tým - pravidelné schůzky 1x za 14 dní, práce a plnění úkolů prostřednictvím sdíleného 

prostoru Google for Nonprofits, vedení pracovních skupin 

Pracovní skupiny - dvě série setkání pracovních skupin k výsledkům dotazníkového šeření 

MŠMT, k tvorbě SWOT analýz a prioritizaci potřeb v regionu 

● PS Předškolní vzdělávání 

● PS Čtenářská a matematická gramotnost 

● PS Inkluze a školní neúspěch 

● PS Podnikavost, polytechnika, kariéra 

Řídící výbor - 1. jednání v březnu 2016, 2. jednání v červnu 2016, připomínkuje a schvaluje 

výstupy projektu, definuje činnosti orgánů projektu  

Ředitelé škol - informováni o aktuálním dění v projektu, zváni k připomínkování výstupů, 

zapojeni do aktivit projektu, zapojeni do pracovních skupin 

Zástupci zřizovatelů - informováni o aktuálním dění v projektu, zváni k připomínkování výstupů 

Pedagogové - informováni o aktuálním dění v projektu, zváni k připomínkování výstupů, 

zapojeni do pracovních skupin, zapojeni do aktivit projektu 

Žáci - informováni o aktuálním dění v projektu, zapojeni do aktivit projektu 

Veřejnost - informována o aktuálním dění v projektu, zvána k připomínkování výstupů 
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Aktuální informace, dokumenty nebo pozvánky jsou zveřejňovány na webu projektu MAP pro 

Hranicko www.regionhranicko.cz/map a dále pak v kalendáři akcí a souhrnu aktualit celého 

webu www.regionhranicko.cz . 

4.3 Soupis oblastí a podoblastí 

● O1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

○ O1.1: Podpořený ředitel a učitel 

○ O1.2: Podpora dětí v jejich vzdělávacích potřebách 

● O2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

○ O2.1: Sdílení dobré praxe mezi učiteli jedné i více škol 

○ O2.2: Vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj gramotností 

● O3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

○ O3.1: Hranický region má stabilní centrum pro podporu společného vzdělávání 

○ O3.2: Region disponuje flexibilním týmem kvalifikovaných odborníků na 

společné vzdělávání spolupracujících se školskými poradenskými pracovišti na 

školách 

● O4: Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství 

○ O4.1: Investice do technického a materiálního zabezpečení na podporu 

polytechnického vzdělávání podporující podnikavost, iniciativu a kariérní 

poradenství 

○ O4.2: Sdílení dat a zkušeností v oblasti  karierního poradenství, 

polytechnického vzdělávání 

○ O4.3: Centrum polytechnického vzdělávání tvořící  podnětné prostředí pro 

podnikavost, iniciativu , kariérní poradenství i poradenské zařízení.   

 

4.4 Soupis cílů 

C1: Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí vzdělávání 

škol 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Školy mají stanoveny konkrétní cíle pro rozvoj ČG a MG minimálně 

na konce 1. a konce 2. stupně 
● Školy mají zpracovány přehledy vzdělávacích cílů, které na sebe 

plynule navazují (tzv. mapy učebního pokroku) 
● Učitelé jsou schopni v daném okamžiku popsat žákův výkon 
● Žáci se zlepšují v testech gramotností 
● Žáci se zlepšují v manuální zručnosti 

Odůvodnění cíle: 
● V návaznosti na priority O2.2 cíl vychází z výsledků dotazníkového 

šetření s vysokou prioritou - Škola podporuje rozvoj čtenářské a 
matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů 
(má stanoveny konkrétní cíle). 

● Zmiňované mapy učebního pokroku umožní pedagogům snadněji 
individualizovat rozvoj gramotností jednotlivých žáků. 

http://www.regionhranicko.cz/map
http://www.regionhranicko.cz/
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● V návaznosti na priority O4.1 a O4.3 a z výsledků SWOT analýzy 
je s vysokou prioritou podpora polytechnického vzdělávání a 
manuální zručnosti. 

Indikátory ● Cíle pro rozvoj ČG a MG uvedené v ŠVP škol 
● Hodnotící listy (složky či portfolia) žáků 
● Výsledky testování externích subjektů na popud samotných škol 

nebo jiných subjektů 
● Výsledky v ověřování manuální zručnosti 

Vazby na 

priority 

● O2.2 

● O4.1, O4.2, O4.3 

 C2: Polytechnické vzdělávání od MŠ 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Mateřské školy si pořizují polytechnické koutky a zařazují je do 

vzdělávání 
● Základní školy doplňují, modernizují vybavení pro polytechnické 

vzdělávání (pracovní nástroje, zařízení, materiální zabezpečení, 
speciální pracovní stoly) 

● Aplikace digitálních technologií do oblastí podporující polytechnické 
vzdělávání - robotika, automatizace 

● Implementace výukových a interaktivních panelů 
Odůvodnění cíle: 

● V návaznosti na prioritu O1.2 využíváme deklarovaný zájem 
mateřských škol podpořit polytechnické vzdělávání a naplňovat 
vzdělávací potřeby dětí. Změna se projeví i  odstraněním překážky 
v nedostatečném vybavení pro polytechnické vzdělávání. 
Prostřednictvím polytechnických koutků zvýšíme u učitelů  
individuální práci s dětmi. 

● V návaznosti na prioritu O4.1 podporujeme zájem o polytechnické 
vzdělávání a tím naplňujeme vzdělávací potřeby dětí na ZŠ. 
Prioritním cílem je zkvalitnit nabídku i výuku základního vzdělávání 
prostřednictvím implementace moderního technického vybavení do 
odborných dílen ZŠ. Cíl vychází ze SWOT analýzy pro opatření 4 a 
opírá se o dotazníkové šetření. 

Indikátory ● Evidenční list polytechnických koutků s evidencí jejich využitelnosti 
● Přehled pořízeného vybavení pro polytechnické vzdělávání 
● Zvyšující se zájem o obory, které v regionu podporují rozvoj 

logického myšlení u žáků na ZŠ 

Vazby na 

priority 

● O1.2 
● O4.1 

C3: Centrum polytechnického vzdělávání 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Na jednom ze školských zařízení existují specializované a 

vybavené odborné dílny, učebny, laboratoře sloužící pro 
polytechnické vzdělávání 
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● Vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a 
kariérového poradenství prostřednictvím nových, moderních, 
interaktivních a atraktivních technologií a metod 

● Zkvalitnění výuky základního vzdělávání nejen v polytechnice 
Odůvodnění cíle: 

● V návaznosti na prioritu O1.2 využíváme deklarovaný zájem škol 
podpořit polytechnické vzdělávání a naplňovat vzdělávací potřeby 
dětí. Mateřské školy již nebudou muset realizovat exkurze do 
vzdálených měst s cílem seznámit se s finančně náročnými 
pomůckami, protože obdobné centrum bude k dispozici na 
Hranicku. 

● V návaznosti na prioritu O4.1 a O4.3 využíváme deklarovaný zájem 
odborníků pracovní skupiny, vycházející ze SWOT analýzy, vytvořit 
“CENTRUM”, vybavené odborné dílny, učebny, laboratoře sloužící 
nejen pro polytechnické vzdělávání. Prioritním cílem je zkvalitnit 
nabídku i výuku základního vzdělávání. Cílem projektu je udržení 
kroku s ostatními školami v oblasti odborného a specializovaného 
vzdělávání zaměřeného na polytechniku a následně udržení kroku 
s požadavky firem. Cílem je také poskytnout učitelům, vedoucím 
pracovníkům, žákům, rodičům žáků zapojených škol i širší 
veřejnosti metody a přístupy rozvoje polytechnického vnímání ve 
výuce a výchově dětí, které jsou zároveň v jejich prostředí těžce 
využitelné.  

Indikátory ● Seznam pořízeného vybavení 
● Rozvrh - harmonogram využití specializovaného pracoviště 

Vazba na 

priority 

● O1.2 
● O4.1, O4.3 

C4: Poradenské centrum (ŠPZ) pro práci s dětmi MŠ a žáky ZŠ 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Zmapované prostředí dětí ze SVL a dětí ohrožených školním 

neúspěchem. 
● Rozšíření ŠPZ o místní pobočku speciálního pedagogického centra 
● Stabilizace a centralizace školských poradenských zařízení (ŠPZ)  

poskytujících podporu dětem a žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami či sociálně znevýhodněným v regionu. 

● Společné centrum poradenských zařízení (PPP a SPC) disponující 
vlastními prostory a vybavenými pracovišti. 

● Posílení počtu kvalifikovaných pracovníků ŠPZ (psychologů a 
speciálních pedagogů). 

Odůvodnění cíle: 
● V návaznosti na prioritu O1.2 se opíráme o zájem škol posílit 

spolupráci se speciálními pedagogy a vytvořit systém podpory pro 
děti a žáky se SVP a děti a žáky se sociální znevýhodněním.  
Eliminovat přetrvávající obavy a negativní postoj ke společnému 
vzdělávání v MŠ i ZŠ. Díky zvýšené dostupnosti a možnosti včasné 
intervence přímo v místě vzdělávání se uspokojí poptávka 
pedagogů po spolupráci a sníží se obavy z inkluze, zároveň se 
zvýší využívání služeb poradenského centra zákonnými zástupci 
dětí MŠ a žáků ZŠ. 
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● V návaznosti na prioritu O3.1 vycházíme ze zájmu, ale především 
potřeby škol posílit systém podpory pro děti se SVP a sociálním 
znevýhodněním, potažmo děti talentované, zkvalitnit spolupráci s 
psychology a speciálními pedagogy ŠPZ, zkrátit termíny potřebné 
pro vyšetření žáků a včasné stanovení potřebných podpůrných 
opatření. A současně s požadavku vytvořit prostor pro vyšetření 
dětí a žáků přímo ve školách. Vše v zájmu včasného, účelného a 
efektivního využívání služeb zákonnými zástupci dětí a žáků.  

Indikátory ● Úzce spolupracující pobočky PPP i SPC s pravidelnou pracovní 
dobou. 

● Zprávy ŠPZ o podpoře dětí a žáků se SVP a dětí a žáků sociálně 
znevýhodněných. 

● Regionální mapa sociálně vyloučených lokalit (SVL), evidence dětí 
a žáků se sociálním znevýhodněním potřebujících podporu. 

● Vybavené a propojené kanceláře vybavené telefonní linkou a 
přístupem na internet. 

● Kolektiv stálých erudovaných pracovníků ŠPZ s pravidelnou 
pracovní dobou, odpovídající skutečné poptávce regionu. 

Vazba na 

priority 

● O1.2 
● O3.1 

C5: Centrum pro podporu společného vzdělávání s flexibilním týmem erudovaných 

odborníků na společné vzdělávání úzce spolupracujících s pracovníky školských 

poradenských pracovišť 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Speciální pracoviště (učebna na některém ze školských zařízení) 

sloužící jako vzdělávací centrum zaměřené na problematiku 
společného vzdělávání, vybavené kompenzačními pomůckami k 
demonstračním vzdělávacím účelům, ale i zapůjčení k potřebnému 
praktickému použití na školách v regionu 

● Vytvoření regionálního týmu školitelů, síťování 
● Školská poradenská pracoviště (ŠPP) na školách, s požadovaným 

týmem pracovníků zabývajících se problematikou společného 
vzdělávání každé konkrétní školy. Finanční zajištění personálních i 
materiálních potřeb a nároků. 

● Poradenské pracoviště pro volbu povolání 
Odůvodnění cíle: 

● V návaznosti na prioritu O1.1 vycházíme ze zájmu mateřských škol 
zlepšit vzájemnou spolupráci v regionu a zároveň zkvalitnit 
využívání kompenzačních pomůcek. Ředitelky a učitelky 
mateřských škol využijí nově vzniklé vzdělávací centrum jako 
prostor pro jejich osobnostní rozvoj, sdílení příkladů dobré praxe z 
regionu i mimo něj a seznamování s kompenzačními pomůcky před 
jejich pořizováním. 

● V souladu s prioritou O2.1 vycházíme z potřeby pedagogů škol 
vyměňovat si zkušenosti se specialisty na společné vzdělávání dětí 
s potřebou podpůrných opatření. 

● V návaznosti na prioritu O3.2 vycházíme z potřeby a zájmu 
základních škol regionu zajistit efektivní podporu žáků se SVP a 
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sociálním znevýhodněním inkludovaných v hlavním vzdělávacím 
proudu. A to vše erudovaným týmem pracovníků školských 
poradenských pracovišť (školních psychologů, speciálních 
pedagogů, asistentů pedagoga) přímo na školách. Dále pak 
vycházíme z potřeb a zájmu nezbytného vzdělávání pedagogů 
pracujících s inkludovanými žáky, výměny zkušeností a příkladů 
dobré praxe, korigované odborníky, prezentace vhodných 
metodických postupů, vzdělávacích materiálů a kompenzačních 
pomůcek, včetně praktických ukázek jejich efektivního využití a 
možnosti zápůjček. Ve školách v regionu pracují týmy výchovných 
poradců, speciálních pedagogů, metodiků prevence, asistentů 
pedagoga, případně psychologů. 

● V návaznosti na prioritu O4.2 vycházíme z potřeby sdílení dat a 
informací na společném centrálním portálu, který bude přístupný 
pedagogickým pracovníkům, ale i žákům, rodičům, zřizovatelů, 
firmám. Bude probíhat výměna zkušeností učitelů různých škol v 
regionu a sdílení ověřených pozitivních zkušeností. Pozornost je 
věnována kompetencím pedagogů v oblasti polytechnického 
rozvoje dětí v MŠ a ZŠ, tak aby se mohly učit z pokusů a omylů a 
rozvíjet svou zručnost a fantazii. 

Indikátory ● Nabídka vzdělávacích aktivit a seminářů 
● Rozvrh školící (odborné) učebny pro využití školami v regionu 
● Seznam didaktických a kompenzačních pomůcek 
● Pravidla pro zápůjčky pomůcek 
● Seznam místních erudovaných pedagogů (odborníků v oboru) 

vzdělávajících pedagogy v regionu 
● Seznam ŠPP na školách a jejich personálního obsazení 
● Využitelnost centrálního portálu 

Vazba na 

priority 

● O1.1 
● O2.1 
● O3.2 
● O4.2 

C6: Podpora vzájemné spolupráce, sdílení dat, čtenářští a matematičtí specialisté 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 

● K 1. 1. 2018 existuje model realizace sdílení dobré praxe a k 1. 1. 
2019 je tento model odpilotován 

● Výměna zkušeností s učiteli jiných škol v regionu a předávání 
poznatků svým kolegům na škole 

● Rodičovská veřejnost dostává od škol informace k rozvoji čtenářské 
a matematické gramotnosti 

● Školy v této oblasti spolupracují s místními kulturními zařízeními 
(MKZ) 

● MKZ se podílejí na rozvoji čtenářské gramotnosti i mimo rámec 
výuky českého jazyka (např. podílem na čtenářských klubech, 
spoluorganizací projektových aktivit škol) 

Odůvodnění cíle: 
● V návaznosti na prioritu O1.1 vycházíme ze zájmu mateřských škol 

zlepšit vzájemnou spolupráci v regionu. Mimo jiné i díky šablonám 
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se změní klima v regionu, kdy se ředitelky a učitelky mateřských 
škol zapojují do aktivit spojených s výměnou zkušeností. 

● V návaznosti na prioritu O2.1 vycházíme ze zájmu základních škol 
podpořit nejdříve sdílení pedagogů v rámci jedné školy a následně 
mezi školami v regionu. Tato sdílení povedou ke vzájemnému 
poznávání pedagogické práce svých kolegů, k výměně zkušeností, 
metodických materiálů a také ke sdílení příkladů dobré praxe. U 
jakékoliv změny ve způsobu výuky a zejména výrazně odlišné 
výuky oproti vzdělávání rodičů s sebou nese významné riziko 
nepřijetí této změny. Proto je nutné poskytovat rodičům dostatečné 
množství odborných informací včetně otevřených hodin, besed a 
diskusí. 

● V návaznosti na prioritu O3.2 vycházíme z potřeby metodické 
podpory při rozvoji ČG a MG u dětí se SVP, dětí sociálně 
znevýhodněných či talentovaných. 

● V návaznosti na prioritu O4.2 vycházíme z potřeby sdílení dat a 
informací na společném portálu, který bude přístupný kariérním 
poradcům, výchovným poradcům, učitelům, žákům, rodičům, 
zřizovatelů, firmám, HK. Bude realizována výměna zkušeností s 
učiteli jiných škol v regionu a předávání zkušeností kolegům na 
škole. Pozornost je věnována kompetencím pedagogů v oblasti 
polytechnického rozvoje dětí v MŠ a ZŠ, tak aby se mohly učit z 
pokusů a omylů a rozvíjet svou zručnost a fantazii. 

Indikátory ● Monitorovací zprávy “jarních šablon” 
● Vyhodnocení využití 
● Návštěvnost = zájem o informace 
● Školy v regionu mají možnost využít zkušenosti alespoň jednoho 

předního odborníka na čtenářskou a matematickou gramotnost 
● V regionu jsou minimálně tři čtenářští a matematičtí specialisté 
● Předávání zkušeností kolegům ve škole je doloženo výkazem o 

práci 
● K rozvoji gramotností školy využívají konzultačních hodin, 

otevřených hodin, elektronických a tištěných medií pro vysvětlení 
kroků vedoucích k rozvoji gramotnosti 

● Školy vedou žáky k účasti na aktivitách knihoven, tyto aktivity 
představují rodičům 

● V regionu pracuje minimálně jeden čtenářský klub, činnost je 
doložena výkazy o práci 

Vazba na 

priority 

● O1.1 
● O2.1 
● O3.2 
● O4.2 

C7: Gramotnost nejen v hodinách českého jazyka a matematiky 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Čtenářská a matematická gramotnost je rozvíjena i v odborných 

předmětech a cizích jazycích 
● Využití cizího jazyka v polytechnickém vzdělávání, využití 

matematické gramotnosti v polytechnickém vzdělávání vztahující 
se na opatření O4.1 a O4.3 
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Odůvodnění cíle: 
● Rozvoj gramotností je třeba zajišťovat průřezově, jedná se o 

nezbytné kompetence žáka bez ohledu na odbornost. 
● Znalost cizího jazyka a matematická gramotnost jsou základním 

předpokladem pro rozvoj polytechnického vzdělávání. Uvedené 
gramotnosti jsou nezbytnými  kompetencemi požadovanými 
budoucími zaměstnavateli v technických oborech. 

● V návaznosti na prioritu O3.2 vycházíme z potřeby metodické i 
materiální podpory pedagogů plynoucí ze závislosti a provázanosti 
rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti s rozvojem dalších 
gramotností (polytechnické, přírodovědné, digitální) u dětí se SVP, 
dětí sociálně znevýhodněných či naopak talentovaných.  

Indikátory ● Vzniklé metodické materiály jsou k dispozici ostatním učitelům 
školy 

● Učitelé ČJ, M, cizích jazyků i odborných předmětů a si vzájemně 
vyměňují své zkušenosti 

● Předávání zkušeností kolegům ve škole je doloženo výkazem o 
práci 

● Zlepšování podmínek pro výuku dalších gramotností, vybavenost 
škol pomůckami podporujícími technické gramotnosti, manuální 
dovednosti 

● Počet hodin polytechnického vzdělávání odučených v cizím jazyce 

Vazba na 

priority 

● O2.2 
● O3.2 
● O4.1, O4.3 

C8: Vzdělávací aktivity 

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● U mateřských škol se očekává zvýšená poptávka rodičů umisťovat 

děti do tří let do mateřských škol. Na to musí být připraveny nejen 
kapacity, ale i kompetence učitelů. Proto bude pro pedagogy 
nabízeno koncepčně zpracované vzdělávání. 

● Jednotlivé školy v regionu nabízejí vzdělávací aktivity nejen pro své 
zaměstnance, ale i pro ostatní učitele MŠ a ZŠ na Hranicku 

● Regionální centra s rozdílným zaměřením nabízejí konzultační 
hodiny a/nebo vzdělávací aktivity pro učitele MŠ a ZŠ na Hranicku 

● V centru polytechnického vzdělávání:     
○ Nastavení systémové komunikace, sběr dat, spolupráce s 

rodiči a dětmi, vzdělávací příležitosti a projektové 
poradenství 

○ Rozvoj klíčových kompetencí probíhající prostřednictvím 
polytechnických dovedností 

○ Využití speciální vzdělávací organizace a vzdělavatelů na 
polytechnické vzdělávání 

○ Vzdělávací programy rozvíjející dovednosti, zručnost s 
nakládání s nástroji, materiály, přírodninami 

Odůvodnění cíle: 
● V návaznosti na prioritu O1.1 vycházíme ze zájmu mateřských škol 

zvýšit kompetence ředitelek a učitelek při práci s dětmi mladšími 3 



 

41 

let. Minimálně třetina pedagogů mateřských škol projde 
vzděláváním pro práci s dětmi do tří let.  

● V návaznosti na prioritu O3.2 vycházíme z potřeby a zájmu 
základních škol o co nejširší nabídku vzdělávání pedagogických 
pracovníků pracujících s inkludovanými dětmi a žáky se SVP, s 
různým postižením či žáky sociálně znevýhodněnými, ale i 
talentovanými, a to jak v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, tak 
především vhodných metod a forem práce v oblasti rozvoje všech 
nezbytných gramotností.  

● V návaznosti na prioritu O4.2 vycházíme z výsledků SWOT analýzy 
pracovní skupiny 4 se zaměřením na žáky  

Indikátory ● Proškolení pedagogové 
● Informační stránky o pořádání vzdělávacích aktivit na školách, 

včetně objednávkových formulářů 
● Rozpis nabízených konzultačních hodin regionálních center a 

podmínky pro jejich využívání, včetně objednávkových formulářů 
● Rozpis nabízených vzdělávacích aktivit regionálních center a 

podmínky účasti, včetně objednávkových formulářů 
● Informační systém 
● Zlepšení kompetencí 

Vazba na 

priority 

● O1.1 
● O3.2 
● O4.2 

C9: Projektová kancelář pro vzdělávání  

Popis cíle Bližší specifikace cíle: 
● Od 1. 9. 2016 animátor vyhledává projektové příležitosti pro školy 

na Hranicku 
● Od 1. 7. 2017 existuje pro školy na Hranicku projektový tým s 

minimálně třemi členy (projektový manažer, hlavní metodik, 
animátor) 

Odůvodnění cíle: 
● Na Hranicku se doposud žádný tým systémově nevěnoval 

příležitostem pro základní a mateřské školy, které souvisely s 
grantovou politikou státu a EU. Tento cíl směřuje k tomu, aby se 
nejpozději do dvou let tato situace změnila a region lépe využíval 
tyto zdroje. 

Indikátory ● Informační stránky, spravované animátorem, o projektových 
příležitostech ve vzdělávání 

● Projektový tým pod MAS Hranicko určený pro vzdělávání 
● Informační stránky projektového týmu pro vzdělávání na webu MAS 

Hranicko, včetně pravidelných konzultačních hodin 
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Úroveň vazeb: Cíle MAP vs Opatření (témata) MAP pro Hranicko 

3 úrovně vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Cíl 7 Cíl 8 Cíl 9 

Předškolní vzdělávání 
a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

 XXX XX XX XX X  XX XX 

Čtenářská a 
matematická 
gramotnost v 
základním vzdělávání 

XX   X XX XXX XX X X 

Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

 X X XXX XXX X X XX XX 

Podnikavost a 
iniciativa, 
polytechnické 
vzdělávání, kariérové 
poradenství 

X XXX XX  XX X XX XX XX 

 

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP  
a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP Hranice  
je uveden v příloze č. 6. 
 
Projektové záměry - seznam projektových záměrů mimo investiční intervence v SC 2.4 IROP 

a mimo integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP Hranice 

Jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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5. Akční plán 

 

Tab. č. 6 Přehled cílů a opatření 

 
 Zdroj: vlastní zpracování  

 

C1: Kontinua pro gramotnosti (včetně polytechnického vzdělávání) součástí 
vzdělávání škol 

Opatření C1.1: Zmapování (pre)gramotností ve stávajících ŠVP 

Zdůvodnění: 
Míra integrace dotčených (pre)gramotností do ŠVP jednotlivých škol je součástí 
specifikace cíle C1 ve strategickém rámci. Navíc z dotazníkových šetření (MŠMT i 
regionálních) vyplývá, že otázka rozvoje dotčených gramotností má vysokou 
prioritu, zvláště pak u základních škol. 
V předškolním vzdělávání nastalo přehodnocení gramotností na základě zvyšujících 
se nároků společnosti. Rozvoj počáteční gramotnosti je chápán komplexně. 

Popis: 
Porozumění tomu, jak školy na Hranicku začleňují ČG a MG do svých učebních 
plánů je základním předpokladem pro plnění nejen tohoto opatření, ale i dalších jak 
v rámci cíle C1, tak i u jiných cílů.   
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Proto se na začátku roku 2018 vybere spolupracující subjekt (například lektoři 
příslušných gramotností - nejlépe z řad učitelů na Hranicku a zvlášť pro jednotlivé 
vzdělávací stupně), který povede přípravu postupu vedoucího k poptávanému 
zmapování. 
Nejpozději na začátku druhého pololetí školního roku 2018/2019 proběhne 
mapování formou dotazníkového šetření realizovaného školními metodiky 
příslušných oborů, přičemž pro zdroj financování mohou být použity šablony. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● zmapování vlastních ŠVP ohledně rozvoje gramotností 
● poskytnutí údajů o gramotnostech v rámci ŠVP v rámci regionálního šetření 

Aktivity spolupráce: 
● projednání počtu gramotností zařazených do ŠVP jednotlivých škol 
● projednání rozsahu naplňování jednotlivých škol na úrovni regionu 

Infrastruktura: není součástí opatření 

Opatření C1.2: Stanovení úrovně gramotností na jednotlivých školách 
Zdůvodnění: 

Pravidelná měření šesti gramotností je součástí nového modelu České školní 
inspekce (ČŠI) při hodnocení vzdělávacího systému ČR, nesoucího název Kvalitní 
škola. Navíc využití testování gramotností je součástí specifikace i indikátorů cíle C2 
ve strategickém rámci. 

Popis: 
Ve školním roce 2015/2016 ČŠI realizovala testování čtenářské, matematické a 
sociální gramotnosti pro žáky 6. a 9. ročníku. Dané testy byly zpřístupněny školám 
k dalšímu užití.  
ČŠI ve školním roce 2016/2017 hodnotila rozvoj informační, přírodovědné a 
cizojazyčné gramotnosti. Lze tedy předpokládat, že nejpozději na začátku roku 2018 
budou výsledky testů i testy samotné školám k dispozici.   
Na začátku roku 2018 tým poradců jednotlivých gramotností vyhodnotí zjištěná data 
a posoudí možnost jejich dalšího užití. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● vyhodnocení výsledků testování, zjištění silných a slabých stránek dle typů úloh 
● nabídka členů do týmu regionálních metodiků 

Aktivity spolupráce: 
● vytvoření regionálních týmů pro jednotlivé gramotnosti 
● vyhodnocení úrovně gramotností v regionu 
● vytvoření návrhu na rozvoj jednotlivých gramotností 

Infrastruktura:  
● není součástí tohoto opatření 

Opatření C1.3: Sestavení základních kontinuí pro sledované gramotnosti 
Zdůvodnění: 

V současné době je na školách rozvoj gramotností často nahodilý, bez systematicky 
stanovených cílů, jejichž naplnění dělá z žáků gramotnější čtenáře, matematiky 
apod. Kontinuím se věnuje Česká školní inspekce v rámci modelu Kvalitní škola, 
případně společnost Scio vytvořila tzv. mapy učebního pokroku. Tyto zdroje mohou 
pomoci nastartovat proces sestavení map učebního pokroku a hodnotících listů 
žáků, jež jsou součástí strategického rámce. Ředitelé základních škol stanovili toto 
opatření se středním významem. U základních škol však může mít toto opatření 
vazbu na opatření spojené s rozvojem robotiky na základních školách. 
 

http://www.csicr.cz/html/KriteriaHodnoceni/flipviewerxpress.html
http://www.csicr.cz/html/KriteriaHodnoceni/flipviewerxpress.html
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Ředitelky MŠ vnímají polytechnické vzdělávání jako prioritu. Naplňovat jej budou 
zejména: pracovními koutky, pracovní činností s různými materiály a zlepšením 
celkové pohybové dovednosti dětí.  

Popis: 
     Školy mají k dispozici kontinua pro jednotlivé gramotnosti, využívají je  
     při stanovení a vyhodnocení cílů výuky a pro individualizaci výuky. Tato kontinua 
     jsou zakotvena v dokumentech školy. 
Aktivity jednotlivých škol a ostatních aktérů: 

● sestavení vnitřních kontinuí pro ČG a MG v jednotlivých školách a jejich pilotní 
nasazení 

● sestavení náplně pro rozvoj  polytechnických gramotností ve všech předmětech 
● rozšíření modelu na všechny gramotnosti, jež jsou součástí Kvalitní školy 
● využití podpory ze strany ČŠI 

Aktivity spolupráce: 
● spolupráce při vytváření vnitřních kontinuí a jejich pilotního testování – aktivita 

na úrovni lídrů jednotlivých gramotností, vedení škol a koordinátorů ŠVP 
● propojení MŠ a ZŠ v regionu - vzájemné konzultace, semináře – určeno 

zejména pro pedagogy mateřských škol a pedagogů 1. stupně 
● řízené semináře lektory VŠ se zaměřením na trendy v rozvoji gramotností a 

uplatnění na trhu práce 
 Infrastruktura: 

● Při naplňování tohoto opatření budou využívány zejména externí zdroje 
(Kvalitní škola ČŠI, dokumenty vzniklé v rámci projektů). 
Finanční zdroje budou zejména z prostředků samotných škol, sponzorů  
či nadací. Vhodnými partnery v této oblasti jsou i regionální podniky. Ty mohou 
být přínosné i v oblasti volby povolání a kariérového poradenství. 

 

C2: Polytechnické vzdělávání od MŠ 

Opatření C2.1: Rozvoj robotiky na základních školách 
Zdůvodnění: 

Vládou schválená Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 má jednu ze svých 
priorit rozvoj informatického myšlení. Předpokladem smysluplného rozvoje 
informatického myšlení je porozumění automatizace a algoritmizace.  
Na konferenci Počítač ve škole 2017 byl prezentován návrh změny RVP pro ZV ve 
vzdělávací oblasti ICT a termín její aplikace (pilotně k 1. 9. 2018). V této změně se 
počítá s výrazným zapojením tzv. informatického myšlení právě do výuky 
informatiky.  

Popis:  
Typický žák 9.ročníku na Hranicku od roku 2020 naprogramuje činnost robota podle 
společného zadání. Jedna vzdělávací instituce na Hranicku bude na základě 
náhodného výběru na každé místní základní škole sestavovat tříčlenný tým, který si 
pozve do své robotické laboratoře. V ní dostanou tříčlenné týmy společné zadání a 
v přiděleném čase musí daný úkol týmy vyřešit. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Od roku 2017 vybrané vzdělávací organizace v rámci neformálního vzdělávání 

podporují rozvoj robotiky a informatického myšlení. 
● Nejpozději v roce 2019 mají školy upravený školní vzdělávací program 

naplňující požadavky informatického myšlení.  
 
 
 

http://www.pocitacveskole.cz/kategorie/setkavani/pocitac-ve-skole-2017
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Aktivity spolupráce: 
● Od roku 2017 se učitelé informatiky scházejí minimálně 2x ročně nad tématy 

související s výukou informatiky.  
Tato setkávání jsou integrována v alespoň jedné z celorepublikových 
komunitních aktivit učitelů informatiky. 

● Nejpozději v roce 2020 je pro základní školy na Hranicku nasazen model 
ověřující kompetence žáků naprogramovat činnost robota. 

Infrastruktura: 
● Jedna vzdělávací instituce má nadstandardně vybavenou robotickou 

vzdělávací laboratoř13. 
● Všechny zapojené základní školy mají sadu vzdělávacích robotů a pro ně 

dostupný vzdělávací program. 
 
 
Opatření C2.2: Polytechnické koutky v MŠ 

Zdůvodnění: 
Polytechnická výchova vždy představovala takovou výchovu, která má u dětí 

především rozvíjet manuální zručnost, má je naučit osvojovat si základní pracovní 

dovednosti a návyky. Polytechnické vzdělávání nestojí v předškolním zařízení 

osamoceně, ale je vždy propojena s dalšími obory jako jsou přírodověda, 

matematická a čtenářská pregramotnost, první digitální dovednosti, ale i s dalšími 

výchovami - výtvarnou,  tělesnou i hudební.Ne každá škola je vybavena pro rozvoj 

polytechnického vzdělávání. Podle výsledků analýzy se chtějí mateřské školy 

především  vybavit materiálně, ale zájem mají také o zvýšení a zkvalitnění  vybavení 

vzdělávacími materiály. Ve většině případů to ale naráží na nedostatek financí či 

prostor v současných budovách mateřských škol.  

Popis:  
Dobře vybavené prostory pro polytechnické vzdělávání, díky nimž se  výrazně zlepší 

nejen manuální zručnost dětí, ale začne děti různé činnosti  i bavit. Důležité je i 

pedagogické vedení dětí kvalitními proškolenými učiteli. 

Pro úspěšný rozvoj kompetencí žáků MŠ v oblasti polytechnické výchovy je kromě 

zajištění materiálově-organizačního zázemí nezbytná úprava ŠVP škol, pořízení 

vzdělávacích a metodických materiálů pro školy, zajištění vzdělávacího programu 

Polytechnické vzdělávání pro pedagogické pracovníky a vzdělávacích materiálů pro 

ně. Zvýšit spolupráci se ZŠ a SŠ a podpořit jakékoli jiné partnerství, přinášející 

vzájemné obohacení se v oblasti polytechnického vzdělávání. Dojde k většímu 

propojení teorie s praxí a už na MŠ bude možno děti směrovat k zájmu o techniku. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● úpravy ŠVP 

● zřizování a vybavování polytechnických koutků (stolů) 

● aktivity projektové výuky 

● podpora zájmové činnosti 

● projektové dny 

● vzdělávání, proškolování učitelů lektory PdF 

● tvorba vzdělávacích a metodických materiálů 

 
 

                                                
13 To lze propojit s opatřením 3.1, které se týká vybudování centra polytechniky. 
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Aktivity spolupráce: 
● setkávání a diskuse pedagogů 

● školení, exkurze, přednášky, sdílení příkladů dobré praxe 

● workshopy na odborná témata 

● vytvoření portálu pro sdílení dat a jeho následné naplňování 

Infrastruktura: 
● MŠ jsou vybaveny polytechnickými koutky 

● Problémy a nedostatky infrastruktury budou řešeny převážně v rámci projektů 

realizovaných díky financování z OP VVV a z IROP. Mohou zde být využity i 

jiné zdroje, např. od zřizovatelů, sponzorů a nadací. Příprava projektů pro 

získání dotací na přístavbu učeben - spolupráce se zřizovatelem. 

 

Opatření C2.3: Modernizace polytechnických, technických a přírodovědných učeben na 
základních školách 

Zdůvodnění: 
Polytechnické vzdělávání je jedním ze základních předpokladů, které ovlivňují žáky 
při rozhodování o budoucí profesní orientaci. V zájmu lepšího profesního uplatnění 
mladých lidí je rozvoj polytechnického vzdělávání, co největší propojení teorie s 
praxí a co nejužší mezipředmětové propojení pracovních činností s technickými a 
přírodovědnými předměty. Podle agregovaných dat se chtějí školy především 
materiálně vybavit. Současně však i zajistit chybějící vzdělávacími materiály, 
finance na posílení hodinové dotace či zavedení volitelných předmětů nebo kroužků, 
na jejich personální obsazení.  

Popis:  
Opatření reaguje na současné potřeby trhu práce a snaží se zvýšit zájem žáků v 
regionu o technické a přírodovědné vzdělávání. Je zacíleno na utváření a podporu 
zájmu o odborné vzdělávání, na obnovu a modernizací odborných učeben a 
laboratoří přírodoědných předmětů a pracovních činností. Opatření se zaměřuje na 
návrat podmínek pro efektivní polytechnické a přírodovědné vzdělávání do škol. 
Podmínek, umožňujících co největší propojení teorie s praxí, jako nevyhnutelného 
předpokladu pozitivní motivace výuky a rostoucího zájmu žáků o technické a 
přírodovědné vzdělávání i rozvoj manuální zručnosti. Využívat možnost užší 
spolupráce s technickými SŠ, které disponují kvalitním zázemím, podporovat aktivní 
spolupráci škol s potenciálními zaměstnavateli z řad podnikové sféry. Pro úspěšný 
rozvoj kompetencí žáků ZŠ v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání 
je kromě zajištění materiálově-organizačního zázemí nezbytná i úprava vlastních 
ŠVP škol, pořízení vzdělávacích a metodických materiálů a DVPP,, realizace 
projektové výuky a zapojování se do projektů. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● úpravy ŠVP, tvorba vzdělávacích a metodických materiálů 
● vybavování dílen a odborných učeben 
● aktivity projektové výuky, projektové dny 
● podpora zájmové činnosti (volitelné předměty, kroužky) 
● vzdělávání, proškolování učitelů lektory PdF 

Aktivity spolupráce: 
● setkávání a diskuse pedagogů, sdílení dobré praxe a metodických materiálů 
● školení, workshopy, praktické semináře 
● spolupráce na projektech, společné aktivity projektové výuky, soutěží, přehlídek 
● spolupráce s technickými SŠ,OU a zaměstnavateli 
● exkurze, přednášky 
● výpůjčky technického zázemí, sdílené dílny 
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Infrastruktura: 

● vzdělávací instituce mají zrekonstruované a vybavené polytechnické, technické 
a přírodovědné učebny 

● financování infrastruktury a vybavení bude řešeno převážně v rámci projektů 
realizovaných díky financování či spolufinancování z finančních prostředků EU. 
Mohou být využity i zdroje od zřizovatelů, sponzorů a nadací. 

 

C3: Centrum polytechnického vzdělávání 

Opatření C3.1: Studie proveditelnosti 
Zdůvodnění: 

Velký zájem o “návrat” polytechnického vzdělávání vyvolal aktivitu, zřídit v Hranicích 
multifunkční prostor zaměřený na polytechnické a přírodovědné vzdělávání s 
možností předvádět vybrané pracovní postupy, ale i pokusy, atrakce z oblasti fyziky, 
chemie, přírodních věd a pracovních činností, robotiky. Snahou je vzbudit v dětech 
a žácích badatelský zájem o vědu a techniku, motivovat je ke studiu technických a 
přírodovědných oborů. Zaměření na oblast polytechnického a přírodovědného 
vzdělávání představuje právě pro hranický region v návaznosti na trh práce velké 
téma.  

           Popis:  
Speciální prostor přispívá k rozšíření možností osvojit si prakticky technologické 
postupy, pochopit zákonitosti přírody, získat technické dovednosti a rozvíjet 
manuální zručnost. Vzdělávací centrum bude svojí podporou  vytvářet přidanou 
hodnotu v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání. 
Umožní doplňovat znalosti a dovednosti žáků na všech stupních vzdělávání. 
Podpoří individuální práci se žáky s technickým a přírodovědným nadáním. 
Podpoří rozvíjení mezipředmětových vazeb polytechnického vzdělávání, 
matematiky a přírodovědných předmětů. Bude vhodně  motivovat žáky ke studiu 
technických oborů na SŠ a VŠ. Centrum bude propagovat výuku technických a 
přírodovědných předmětů a odborně podpoří organizace a instituce poskytující 
mimoškolní polytechnické a přírodovědné vzdělávání.Nabídne mimo jiné i možnost 
rozvoje robotiky, postupně zaváděné do výuky na základních školách. 
Nadstandartně zkvalitní praktické výukové činnosti. Centrum a jeho expozice 
přispějí k zodpovědné volbě povolání. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● náměty na atrakce, vzdělávací obsah 
● podpora zájmové činnosti (volitelné předměty, kroužky, mimoškolní činnost) 
● aktivity projektové výuky 
● tvorba vzdělávacích a metodických materiálů 
● odborné konzultace  

            Aktivity spolupráce: 
● příprava projektové dokumentace 
● zhotovení atrakcí a exponátů 
● spolupráce s technickými školami v regionu a Univerzitou Palackého v 

Olomouci 
● vytvoření portálu pro sdílení informací a jeho následné naplňování  
● aktivní spolupráce s podnikovou sférou 
● společné aktivity projektové výuky, soutěží, přehlídek 
● workshopy na odborná témata, setkávání a diskuse pedagogů 
● výpůjčky technického zázemí   
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Infrastruktura: 
● vzdělávací centrum s potřebným vybavením vznikne v prostorách jedné 

vzdělávací instituce na Hranicku 
● financování nezbytné infrastruktury a vybavení bude řešeno převážně v rámci 

projektů realizovaných díky financování či spolufinancování z finančních 
prostředků EU. Mohou být využity i zdroje od zřizovatelů, sponzorů a nadací. 

 

C4: Poradenské centrum (ŠPZ) pro práci s dětmi MŠ a žáky ZŠ  

Opatření C4.1: Zmapované prostředí dětí ze SVL a dětí ohrožených neúspěchem 
Zdůvodnění: 

Na základě novely školského zákona je nutné reflektovat nové požadavky k 
zavádění inkluzivních opatření týkajících se dětí se SVP, se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním. Novela zavádí pro školy povinnost vyrovnat podmínky jak pro 
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak dětí 
talentovaných či dětí sociálně znevýhodněných. Za sociálně znevýhodněné jsou 
pokládáni žáci, kteří nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace 
žáků, a to hlavně v důsledku nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin 
nebo prostředí, v němž žijí. Tito žáci potřebují podporu ve vzdělávání. 

Popis:  
Největší překážkou škol jsou nedostatečné finanční prostředky. A to jak na zajištění 
personálních nákladů na práci s těmito dětmi (je totiž třeba počítat s pomocí 
sociálních pedagogů, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, psychologů), tak 
finanční podporu pro možnost účasti sociálně znevýhodněných žáků na 
nákladnějších školních akcích – výstavy, exkurze, výlety, školy v přírodě, doučování, 
atd. Důležitou podmínkou zdárného začlenění je zařazení těchto žáků do 
heterogenních tříd s menším počtem žáků. Je tak třeba přesně zmapovat rozmístění 
a míru zastoupení sociálně znevýhodněných žáků na jednotlivých školách, zajistit 
jejich rovnoměrné rozmístění a financování výše uvedeného. Je třeba v prvé řadě 
pomoci “přetíženým” školám, a to jak po stránce personální, tak finanční a 
metodické.  

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● zmapování vlastního školského prostředí  
● spolupráce s romským terénním pracovníkem a OSPODem, s PPP a SPC 
● informovanost rodičů, agitace a pomoc rodičům 

Aktivity spolupráce: 
● definování kritérií hodnocení dětí sociálně znevýhodněných, ohrožených 

sociálním vyloučením a označení SVL, 
● spolupráce při zmapování situace SVL a rozložení dětí (MŠ i ZŠ) v regionu 

(OSPOD, ředitelé, zřizovatelé) a každoroční aktualizaci “mapy” rozmístění dětí  
● hledání a zavádění postupů pro rovnoměrné rozmístění, jež by zabránilo 

segregaci těchto dětí při vzdělávání 
● spolupráce s organizacemi pro sociální začleňování, hledání projektových 

příležitostí a zapojení se do nich 
● pravidelná setkání a hodnocení  zainteresovaných osob a pedagogů 
● zapojení se do aktivit organizovaných v rámci regionu či organizovaných 

nadregionálně 
Infrastruktura: 

● není součástí opatření 
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Opatření C4.2: Studie proveditelnosti Školského poradenského centra 
Zdůvodnění: 

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) poskytují odbornou pomoc při potížích a 
překážkách ve vzdělání dětí a žáků (Vyhláška č. 72/2005 Sb.). Zajišťují rozvíjení 
pedagogicko - psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních 
dovedností pedagogických pracovníků a další standardní činnosti poradny. Z 
agregovaných dat MŠMT vyplývá, že školy chtějí přijímat ke vzdělávání všechny 
žáky bez rozdílu a že je chtějí umět připravit na bezproblémový přechod na další 
stupeň vzdělávání. A tak mají zájem o vytvoření jednotného funkčního systému 
podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zkvalitnění a posílení 
spolupráce se speciálními pedagogy a psychology z centralizovaného ŠPZ. Díky 
vysoké míře dostupnosti poradenských služeb v místě se zvýší využívání služeb 
zákonnými zástupci, zkrátí termíny potřebné pro vyšetření a včasné stanovení 
potřebných podpůrných opatření a současně vytvoří prostor pro nezbytné šetření 
přímo na školách. Navíc se uspokojí poptávka pedagogů po spolupráci a sníží jejich 
trvající obavy z inkluze.  

Popis:  
Možnost efektivní spolupráce všech poradenských zařízení působících v regionu 
(PPP, SPC, ...) by podpořilo společné sídlo s možností provázanosti dat a informací. 
Vytvoření studie proveditelnosti záměru vybudování společného centra 
disponujícího vlastními prostory a vybavenými pracovišti je hlavním cílem. 
Vzájemná úzká spolupráce by umožňovala lépe mapovat situaci v jednotlivých 
školách regionu, koordinovat možnost zaměstnávat a využívání odborných 
pracovníků na částečné úvazky na všech školách, zajišťovat odborníky, ale i finance 
na jejich personální náklady či financování nezbytného DVPP. Snahou opatření je 
včasná a efektivní diagnostika, posílení personálního zajištění vzdělávání žáků s 
potřebou podpůrných opatření, ale i schopností pedagogů lépe pracovat se žáky ze 
SVL, žáky s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) či talentovanými apod., tím, že se lépe a 
odborně seznámí s metodami práce s těmito žáky. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● sestavování školských poradenských pracovišť na jednotlivých školách 
● spolupráce s PPP a SPC, informovanost rodičů 

Aktivity spolupráce: 
● vytipování vhodného objektu, hledání možností financování realizační fáze i 

personálního obsazení 
● studie proveditelnosti společného centra ŠPZ, projektová dokumentace 
● realizace a zprovoznění administrativních a vzdělávacích prostor 
● zajištění vybavení a pomůcek, spolupráce při zajištění personálních potřeb 
● setkávání a diskuse odborníků a pedagogů 

Infrastruktura: 
● V rámci budování plánovaných regionálních center je vytvořeno zázemí v 

podobě Školského poradenského centra 
● financování nezbytné infrastruktury a vybavení bude řešeno převážně v rámci 

projektů realizovaných díky financování či spolufinancování z finančních 
prostředků EU. Mohou být využity i zdroje od zřizovatelů, sponzorů a nadací. 

 

C5: Centrum pro podporu společného vzdělávání s flexibilním týmem 
erudovaných odborníků na společné vzdělávání úzce spolupracujících s 
pracovníky školských poradenských pracovišť 

Opatření C5.1: Školská poradenská pracoviště (ŠPP), systémová podpora asistentů 
pedagoga 
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Zdůvodnění: 
Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. zavádí pro školy povinnost vyrovnat 
podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
sociálně znevýhodněných, ale i nadaných tak, aby došlo k rozvoji jejich klíčových 
kompetencí v maximální možné míře, a to v hlavním vzdělávacím proudu. Děje se 
tak prostřednictvím podpůrných opatření, která představují zákonné finanční nároky, 
ale předpokládají i potřebné pedagogické znalosti a dovednosti. Z agregovaných 
dat MŠMT vyplývá, že školy chtějí přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu 
a chtějí je připravit na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání.  

Popis:  
Školy navštěvují děti ze SVL, sociokulturně znevýhodňujícího prostředí či žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ale na druhou stranu i děti nadané a 
talentované.  Největší překážkou škol při práci s nimi je nedostatečné finanční 
zajištění personálních nákladů na individualizaci. Cílem je vytvoření a financování 
efektivně fungujícího ŠPP na každé škole, které by kromě výchovného poradce a 
metodika prevence tvořil také speciální pedagog, psycholog a potřebné množství 
asistentů pedagoga. Jejich existence a podpora je nezbytná pro naplňování 
podpůrných opatření při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve 
vzdělávání. Je třeba přesně zmapovat situaci v jednotlivých školách, zajistit finance 
na personální náklady i DVPP. Kromě personálního zajištění je nezbytné i zajištění 
dostatečného materiálního a finančního zabezpečení společného vzdělávání. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● sestavování ŠPP na jednotlivých školách, zajišťování asistentů pedagoga, 

sociálních pedagogů, speciálních pedagogů, psychologů 
● spolupráce s romským asistentem a OSPODem, s PPP a SPC 
● vzdělávání pedagogických pracovníků 
● projektové příležitosti, informovanost rodičů 

Aktivity spolupráce: 
● akční a poradenská činnost, setkávání a diskuse pracovníků ŠPP, pedagogů 

vzdělávajících dotčené žáky, setkávání s pracovníky ŠPZ 
● společné vzdělávání a školení, workshopy na odborná témata 
● hostování na školách, sdílení dobré praxe 
● spolupráce na projektech sdílení metodických materiálů 
● zapojení se do aktivit organizovaných v rámci regionu či organizovaných 

nadregionálně 
Infrastruktura: 

● není součástí tohoto opatření 
 

Opatření C5.2: Centrum pro rozvoj společného vzdělávání, podpora vzdělávání žáků se 
zdravotním a sociálním znevýhodněním 

Zdůvodnění: 
Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. zavádí pro školy povinnost vyrovnat 

podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

sociálně znevýhodněných, ale i nadaných tak, aby došlo k rozvoji jejich klíčových 

kompetencí v maximální možné míře, a to v hlavním vzdělávacím proudu. Děje se 

tak prostřednictvím podpůrných opatření, která představují zákonné finanční nároky, 

ale předpokládají i potřebné pedagogické znalosti a dovednosti. Z agregovaných 

dat MŠMT vyplývá, že školy chtějí přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu 

a chtějí je připravit na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání. K tomu 

však potřebují potřebnou a soustavnou kvalitní podporu a možnost sdílení 

zkušeností i vhodných pomůcek. 
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Popis:  
Cílem opatření je společné centrum, zázemí pro vzdělávání, sdílení zkušeností, 

získávání nezbytných informací o podpůrných opatřeních (PO), kompenzačních 

pomůckách, atd., posílení schopností pedagogů lépe pracovat se žáky ze SVL, žáky 

s odlišným sociokulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), žáky talentovanými apod. Vzdělávání i 

pořízení a následné půjčování pomůcek bude úkolem centra pro rozvoj společného 

vzdělávání. Jeho aktivity budou zaměřeny na problematiku společného vzdělávání, 

bude vybavené kompenzačními pomůckami k demonstračním vzdělávacím účelům, 

ale i zapůjčení k potřebnému praktickému použití na školách v regionu. Nezbytnou 

podmínkou úspěšného fungování je vytvoření regionálního týmu školitelů a 

rozmrazení a nastartování síťování škol a sdílení zkušeností dobré praxe. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● vytváření a naplňování plánů pedagogické podpory 

● včasná diagnostika žáků, aplikace PO, spolupráce s PPP a SPC 

● kvalitní práce se všemi skupinami dětí, jejíž výsledkem bude zvyšující se počet 

úspěšných žáků při přechodu na další stupeň vzdělávání 

● DVPP, vzdělávání se v práci s kompenzačními a speciálními pomůckami 

● informovanost rodičů 

Aktivity spolupráce: 
● zřízení centra pro společné vzdělávání, zápůjčky kompenzačních a speciálních 

pomůcek, konzultační a poradenská činnost 

● setkávání a diskuse pedagogů, školení, workshopy na odborná témata 

● hostování na školách, sdílení dobré praxe, spolupráce na projektech 

● sdílení metodických materiálů, vytvoření portálu pro sdílení dat a jeho následné 

naplňování 

Infrastruktura: 
● V rámci budování plánovaných regionálních center je vytvořeno zázemí v 

podobě centra pro společné vzdělávání. 
● Problémy a nedostatky infrastruktury budou řešeny převážně v rámci projektů 

realizovaných díky financování z EU, mohou být využity i zdroje od zřizovatelů, 

sponzorů a nadací. 

 

C6: Podpora vzájemné spolupráce, sdílení dat, čtenářští a matematičtí 
specialisté  

Opatření C6.1: Sdílení příkladů dobré praxe 
Zdůvodnění: 

Situace ve školách v oblasti rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti je v 
současné době velmi rozdílná. Pedagogové škol neumí tuto problematiku 
systémově uchopit a rozvoj gramotností je často na úrovni osobních představ, „co 
by tak asi mohl rozvoj dané gramotnosti zahrnovat“. Také chybí podpora škol pro 
rozvoj v těchto oblastech. 

Popis: 
Školám v regionu bude nabídnuta návštěva škol dobré praxe, které již čtenářskou a 
matematickou gramotnost rozvíjejí. Na těchto výjezdech budou moci zájemci vidět 
přímou práci s dětmi různých věkových skupin včetně reflexe viděného. Následně 
se jednotlivé pedagogické sbory s vedením škol rozhodnou, zda některé z příkladů 
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převezmou, případně v jakém rozsahu. Ve sborech tak vzniknou první skupiny, které 
budou vnitřně motivovány pro vzájemnou výměnu zkušeností a podporu. 
Podporu pedagogům bude zajišťovat externí specialista např. ze školy dobré praxe, 
případně učitelé využijí dalšího vzdělávání pedagogů. K dispozici jim také budou 
elektronické zdroje, které se touto problematikou zabývají. 
V první polovině školního roku 2017/2018 vzniknou první sdílecí aktivity mezi 
pedagogy různých škol v regionu. Tyto aktivity budou podpořeny vedením školy 
vytvořením možností otevřených hodin, výměny materiálů, vzájemných setkávání. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Vytvoření spolupracujících skupin na úrovni jednotlivých škol 
● Workshop na rozvoj gramotností vedený externím specialistou 
● Nákup nových knih a metodických materiálů pro učitele 
● Personální podpora 
● Analýza aktivit 

Aktivity spolupráce: 
● Volnočasové aktivity k podpoře gramotností 
● Návštěva škol dobré praxe 
● Účast v aktivitách jiných subjektů 
● Výměna materiálů 
● Externí mentor 

Infrastruktura:  
● není součástí tohoto opatření 

 

Opatření C6.2: Regionální lídři 
Zdůvodnění: 

Při prvotním zavádění změny je nutné získávat zpětnou vazbu, zda je tato změna 

ku prospěchu, zda je správně realizována a angažovanými subjekty pozitivně 

vnímána. Stejně tak i při intenzivním rozvoji gramotností je nutné, aby pedagogové 

mohli v případě nejistoty své postupy konzultovat nejlépe ve svých sborech, 

případně s externím profesně respektovaným specialistou. Je žádoucí, aby tito 

specialisté (lídři) působili přímo v regionu z hlediska dostupnosti a znalosti 

případných regionálních specifik. 

Popis: 

Během školního roku 2017/2018 by měly školy získat první zkušenosti s intenzivním 

rozvojem gramotností na školách. Během tohoto školního roku by vedení škol mělo 

vytipovat školní lídry pro rozvoj jednotlivých gramotností. Mělo by se jednat o 

profesionálně respektované pedagogy, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti a 

mají předpoklady pro mentoring případně koučing ve svých sborech. V následujícím 

školním roce by mělo být zahájeno sdílení minimálně na úrovni těchto školních lídrů, 

kteří budou následně do svých škol přenášet příklady dobré praxe ze škol v regionu. 

Pravidelné setkávání těchto lídrů by se rozběhlo naplno v roce 2019. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 

● Personální podpora 

● Vznik lídrů 

● DVPP 

Aktivity spolupráce: 

● Výměna materiálů 

● Využívání podpory externího mentora 
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Infrastruktura:  

● není součástí tohoto opatření 

 

C7: Gramotnost nejen v hodinách českého jazyka a matematiky  

Opatření C7.1: Gramotnostní týmy na školách 
Zdůvodnění: 

Při vzdělávání žáků v předškolním a základním vzdělávání je nutné rozvíjet nejen 
čtenářskou a matematickou gramotnost, ale je nutné věnovat pozornost i 
gramotnosti přírodovědné, finanční, informační, sociální a jazykové. V současné 
informační společnosti se pod gramotností určité oblasti skrývá nejenom znalost 
pojmů dané oblasti, jejich porozumění a pochopení v souvislostech, ale i dovednost 
využít je všestranně v praktickém životě. A školy musí na tuto potřebu reagovat. 

Popis:  
Plnění tohoto opatření bude úzce spjato s OP VVV výzvou č. 02_16_022, konkrétně 
šablonami II/2.9, II/2.10, II/2.11, II/2.12 a II/2.13. Školám, které o tyto šablony 
projevily zájem, byla poskytnuta podpora minimálně při sestavování výstupů z 
těchto šablon, případně vytvořením podmínek pro sdílení příkladů dobré praxe. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Vytvoření spolupracujících skupin na úrovni jednotlivých škol 
● Personální podpora 
● DVPP 
● Analýza aktivit 
● Zapracování gramotnostních týmů 
● Úprava dokumentů škol 

Aktivity spolupráce: 
● Otevřené hodiny 
● Výměna materiálů 
● Externí mentor 

Infrastruktura:  
● není součástí tohoto opatření 

 

C8: Vzdělávací aktivity  

Opatření C8.1: Podpora mateřským školám při práci s dětmi do 3 let 
Zdůvodnění: 

Opatření je uvedeno jako jedna z hlavních priorit pracovní skupiny pro mateřské 
školy. Z výsledků SWOT analýzy poptávají ředitelky/vedoucí učitelky DVPP pro 
vzdělávání dětí mladších tří let. Jako příležitost se nabízí vytvoření podmínek pro 
vzdělávání dětí do tří let a posílení personálu. Podle poslední novely školského 
zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, od 1.9. 
2016 nejdříve však pro děti od 2 let. Od 1.9. 2020 se bude předškolní vzdělávání 
organizovat pro děti od 2 zpravidla do 6 let.  

Popis: 
Podpora mateřským školám - zajištění DVPP v regionu pro pedagogické 
pracovníky se zaměřením na vzdělávání dětí mladších 3 let. Získávání zkušeností 
od ostatních pedagogů během otevřených hodin v MŠ; ukázka spolupráce 
pedagoga s chůvou. Podpora mateřským školám při zajištění DVPP v regionu pro 
pedagogické pracovníky se zaměřením na vzdělávání dětí mladších 3 let. 
Získávání zkušeností od ostatních pedagogů během otevřených hodin v MŠ; 
ukázka spolupráce pedagoga s chůvou. 
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Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Sdílení příkladů dobré praxe v regionu i mimo region (MŠ, jesle) 
● Setkávání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání (zapojení více aktérů) 
● Výměna zkušeností, vzájemná reflexe z výstupů 
● Využití jednotlivých šablon 

Aktivity spolupráce: 
● V rámci RT navázat kontakt se Střední zdravotnickou školou Hranice, která 

nabízí akreditovaný kurz Chůva se zaměřením na děti do tří let + navázat 
spolupráci s garantem kurzu (informace předávat ředitelkám/vedoucím 
učitelkám MŠ) 

● Oslovovat lektory se zaměřením na aktuální změny ve školském zákoně a 
vzdělávání dětí mladších tří let 

● Podporovat MŠ při zapojování do šablon a jiných projektů 
● Podporovat pedagogy, kteří nabízí vlastní zkušenosti (dokumentace, 

pedagogická činnost) ostatním 
Infrastruktura: 

● Financování proběhne převážně v rámci šablon, do kterých jsou nebo budou 
mateřské školy zapojeny. 

 

Opatření C8.2: Regionální vzdělávací centrum 
Zdůvodnění: 

Lze očekávat zvýšenou poptávku po vzdělávacích aktivitách, které by byly 
zastřešeny jedním komunikačním a informačním prostředím. Přitom region Hranicko 
nemá dostatečně vyprofilovanou takovou službu a nezřídka za vzděláváním 
pedagogičtí pracovníci dojíždějí mimo region. 
Kladně se ke zřízení vzdělávacího centra vyjádřily při úvodním společném setkání 
nad šablonami jak ředitelky mateřských škol, tak ředitelé základních škol. 

Popis:  
V regionu fungující osvědčené a využívané internetové prostředí, pomocí kterého 
školy mezi sebou nabízejí a poptávají vzdělávací programy a konzultace odborníků 
(tzv. regionální virtuální vzdělávací centrum). Nutnou podmínkou pro úspěšné 
naplnění cíle je výběr vhodného internetového nástroje, osoba zodpovědná za 
provoz centra a v neposlední řadě ochota škol na takovém řešení participovat. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Tvorba náplně interaktivní informační databáze 
● Vkládání vzdělávacího obsahu do portálu virtuálního centra 
● Tvorba vzdělávacích a metodických materiálů 
● Realizace školení, seminářů, workshopů - nabídka na portále 

Aktivity spolupráce: 
● Tvorba struktury informační databáze 
● Spolupráce na vytvoření virtuálního vzdělávacího centra 
● Spolupráce na naplňování prostředí metodickými postupy, příklady dobré praxe 
● Spolupráce při plánování a uskutečňování společných seminářů, školení, 

workshopů 
Infrastruktura: 

● Je vytvořeno zázemí pro činnost regionálního vzdělávacího centra 
● Problémy a nedostatky infrastruktury budou řešeny převážně v rámci projektů 

realizovaných díky financování z EU, mohou být využity i zdroje od zřizovatelů, 
sponzorů a nadací. 
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C9: Projektová kancelář pro vzdělávání  

Opatření C9.1: Projektový tým pro neinvestiční projekty 
Zdůvodnění: 

Ze dvou dotazníkových šetření (Projektové příležitosti a následně Projektová 
kancelář) z roku 2016 vyplynulo, že zástupci vzdělávacích institucí podporují 
myšlenku vzniku projektové kanceláře, která se zaměří na projektové příležitosti ve 
vzdělávání. 

Popis:  
Od roku 2020 je zajištěno stabilní zázemí pro regionální tříčlenný projektový tým, 
které vyhledává a připravuje pro region projektové příležitosti neinvestičního 
charakteru zacílené na vzdělávání. Tento tým je k dispozici především vedení škol 
a pedagogickým pracovníkům při přípravě projektových žádostí. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Od roku 2017 se školy zapojují do projektových příležitostí, především pak v 

rámci výzev OP VVV tzv. zjednodušeného vykazování. 
● Od roku 2019 funguje v mikroregionu regionální grantový program, do kterého 

se přihlašují školy se svými aktivitami, které jsou v souladu s MAP. 
Aktivity spolupráce: 

● Od roku 2018 funguje pracovní skupina pro projektové příležitosti jako poradní 
orgán projektového týmu, která se schází minimálně 2x ročně. 

● Od roku 2019 se v jakémkoliv čase realizuje alespoň jeden projekt OP VVV 
založený na spolupráci škol v regionu a spoluřízený MAS Hranicko. 

Infrastruktura: 
● V rámci budování plánovaných regionálních center je vytvořeno zázemí v 

podobě projektové kanceláře pro vzdělávání. 
 

Opatření C9.2: Akční plánování v regionu 
Zdůvodnění: 

Akční plánování bude i nadále jedním se systémových cílů do roku 2023 (viz 
Strategie vzdělávání 2020, kapitola 4.3).  Ačkoliv byl tento cíl původně vymezen jen 
pro národní strategie, projekty P-KAP při NÚV a SRP při NIDV dokládají, že akční 
plánování bude mít význam do roku 2023 nejen na regionální úrovni, ale dokonce i 
na úrovni jednotlivých škol.  

Popis:  
Od roku 2020 je implementován funkční a flexibilní model strategického řízení 
vzdělávání v rámci ORP, do kterého je zapojeno město Hranice, 20% zřizovatelů, 
40% základních škol, 30% mateřských škol a případně další vzdělávací instituce. 

Popis aktivit jednotlivých škol a dalších aktérů: 
● Od roku 2019 zapojení zřizovatelé zahrnují do svých akčních plánů i vzdělávání. 
● Od roku 2019 zapojené školy sestavují a pravidelně aktualizují školní akční 

plány. 
● Od roku 2018 se garanti školních akčních plánů a zástupci ORP vzdělávají v 

oblasti strategického řízení ve vzdělávání. 
Aktivity spolupráce: 

● Od roku 2019 garanti školních akčních plánů společně vyhodnocují plnění 
ročních akčních plánů regionu a nastavují parametry místních akčních plánů 
pro následné období. 

Infrastruktura: 
● Není součástí opatření. 

 
Roční akční plány na roky 2017 a 2018 jsou uvedeny v přílohách č. 6, 7. 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bwa0C48ZplIWZmJCZmlQTDZuSTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bwa0C48ZplIWZmJCZmlQTDZuSTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bwa0C48ZplIWZmJCZmlQTDZuSTQ/view?usp=sharing
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
http://www.nuv.cz/p-kap
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/o-projektu.ep/
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6. Implementační část 

6.1 Organizační struktura a procesy MAP 

6.1.1 Realizační tým 

Realizační tým se skládá ze tří částí, kterými jsou administrativní tým, odborný tým a 

řídící výbor MAP. 

Administrativní tým  

 

Zajišťuje koordinaci veškerých aktivit, celkovou organizační a provozní stránku projektu a 

komunikuje se všemi zapojenými účastníky projektu. Vedoucím realizačního týmu je 

projektový manažer, ředitel projektu funguje jako supervize a dohled. Dále zabezpečuje 

činnost Řídícího výboru a Odborné pracovní skupiny. 

Odborný tým  

 

Nese odpovědnost za zpracování všech částí dokumentu, zajišťování potřebných 

podkladových materiálů, zajišťuje přenos výstupů do jednotlivých škol, vyhodnocuje 

realizované aktivity – je součástí realizačního týmu a zároveň je organizačním prvkem Řídícího 

výboru. Ve spolupráci s administrativním týmem svolává pracovní skupiny, ŘV, setkání 
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partnerství, organizuje vzdělávací aktivity, …  Členové odborného týmu se kooperativně 

schází dle potřeby cca jednou za 14 dní a většinu výstupů si vytváří a připomínkují na platformě 

Google Disk.    

 
Řídící výbor  

- je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.  Role Řídícího výboru je přímo spjatá 

s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Odehrává se zde spolupráce 

všech relevantních aktérů ve vzdělávání v ORP Hranice. Je hlavním představitelem 

MAP pro Hranicko – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP 

pro Hranicko. Zprostředkovává přenos informací v území. Schvaluje veškeré součásti 

dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice, včetně 

Strategického rámce MAP do roku 2023, který může aktualizovat po uplynutí 6 měsíců. 

ŘV MAP je složen v rámci partnerství ze 14ti členů, kteří jsou zástupci klíčových aktérů 

ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP (zástupci městských, mimoměstských 

ZŠ, MŠ; malotřídních ZŠ; mimoškolního vzdělávání; ZUŠ; soukromého vzdělávání; 

zřizovatelů; mikroregionu; rodičů a kraje). Na svém prvním jednání si ŘV MAP zvolil do 

svého čela předsedu Mgr. Vojtěcha Bušinu. 

- složení řídícího výboru MAP v příloze č. 2 

 

6.1.2 Pracovní skupiny  

V dubnu 2016 vznikly 4 PS, na základě oslovení zřizovatelů škol, ředitelů škol a dalších 

zainteresovaných osob se Žádostí o spolupráci aktivně se podílet na rozvoji některého ze 4 

opatření v našem regionu a to zapojením se do některé z pracovních skupin. které jsou 

rozděleny podle opatření: 

● PS1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 

● PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

● PS3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

● PS4 Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství. 

Složení pracovních skupin je ke stáhnutí na stránkách webových stránkách MAP: 

http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/podklady/slozeni_ps.pdf 

 

6.1.3 Procesní diagramy MAP 

Od června roku 2016 do června roku 2017 realizační tým průběžně zaznamenával důležité 

aktivity, související s procesním řízením14. Cílem této činnosti bylo sestavení procesního 

diagramu, který bude každoročně využíván při aktualizaci MAP a tvorbě ročních akčních 

plánů. Rok byl rozdělen přibližně do čtyř údobí, kdy pro každé z nich byl sestaven 

samostatný diagram: 

● leden - březen: Reflexe ukončeného akčního plánu 

Klíčovým výstupem je hodnotící zpráva ukončeného akčního plánu, která obsahuje 

návrhy změn v nastavených procesech a případně návrhy postupů u takových aktivit, 

které nebyly splněny. 

 

                                                
14 Management Mania [online]. [cit. 2017-07-10]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/procesni-rizeni  

http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/podklady/slozeni_ps.pdf
https://managementmania.com/cs/procesni-rizeni
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● duben - červenec: Aktualizace místního akčního plánu 

Na počátku tohoto údobí řídící výbor MAP rozhodne, zda je potřeba aktualizovat 

analytickou, strategickou a plánovací část MAP. Pokud ano, bude nasazen proces, 

který zapojí zřizovatele, ředitele škol a pracovní skupiny do revize tohoto 

strategického dokumentu. Vrcholem tohoto údobí je setkání klíčových skupin nad 

změnami, které budou předloženy řídícímu výboru MAP ke schválení. 

● červen - říjen: Tvorba nového ročního akčního plánu 

Toto údobí se částečně překrývá s případnou aktualizací MAP. Během tohoto 

překryvu dochází k provázání akčního plánování se zahájením tvorby ročního 

akčního plánu pro nadcházející rok. Na počátku tohoto údobí řídící výbor MAP 

rozhodne, zda je potřeba aktualizovat. Vrcholem tohoto údobí je setkání klíčových 

skupin nad uceleným návrhem nového akčního plánu, který bude předložen řídícímu 

výboru MAP ke schválení. 

● říjen - prosinec: Příprava projektových záměrů 

Závěr celého cyklu bude spojen se stanovením priorit k realizaci a jejich přípravou do 

podoby identifikačních listin projektu a jejich logických rámců. 

Procesní diagramy pro všechna údobí jsou popsány v příloze č.5  

  

6.2 Aktualizace MAP: 

6.2.1 Obce a školy zapojené do Partnerství 

Partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Hranice vzniklo již v 

přípravné fázi projektu, kdy se do projektu podařilo zapojit 98% zařízení pro mateřské, základní 

a mimoškolní vzdělávání, na základě souhlasného vyjádření ředitelů.  

V průběhu tvorby a realizace MAP může dojít k různým změnám, může např. vzniknout nebo 

naopak zaniknout nový subjekt zabývající se vzděláváním. Jedním z principů MAP je princip 

otevřenosti, proto lze aktualizovat složení MAP, jakmile dojde ke zjištění této změny. 

Partnerství bylo aktualizováno k 1. 9. 2016, viz příloha č. 3. 

 

6.2.2 Aktualizace MAP 

Z důvodu vnějších i vnitřních vlivů může v průběhu tvorby a realizace MAP dojít k potřebě 
aktualizace MAP.  Aktualizace Strategického rámce MAP je možná jedenkrát za 6 měsíců. K 
aktualizaci však může dojít také na základě vyhodnocení akčního plánu a plnění indikátorů za 
předchozí rok. Pokud se ukáže, že realizací aktivit z akčního plánu nedochází k naplňování 
indikátoru, je nutné zjistit příčiny. Důvodem mohou být neočekávané vnější vlivy (hospodářská 
krize apod.), nebo chybně nastavený cíl či přiřazený indikátor. Pak je nutné, aby realizační tým 
ideálně ve spolupráci s pracovními skupinami navrhl opatření ke změně. Může se jednat buď 
o návrh vhodnějšího typu aktivit do akčního plánu, nebo o přeformulování cíle. 
Všechny změny MAP musí být projednány s dotčenými subjekty ideálně v rámci pracovních 
skupin a následně Řídící výbor rozhodne o schválení či neschválení změny.  
Viz. příloha č. 5b) aktualizace MAP. 
 

6.2.3 Monitoring a vyhodnocení realizace MAP 

Vyhodnocování MAP bude probíhat průběžně jednou ročně po celou dobu realizace, poskytuje 

zpětnou vazbu o plnění obsahu MAP a vlivu tohoto plnění na rozvoj vzdělávání na území ORP 
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Hranice. Zodpovědnost za monitoring průběhu realizace MAP má realizační tým, který 

zodpovídá za koordinaci všech aktivit souvisejících s řízením MAP. Je zodpovědný za to, že 

se s MAP bude pracovat, že zodpovědné subjekty budou usilovat o plnění plánu, a že se bude 

vyhodnocovat, zda dochází k plnění stanovených cílů a to především aktivitami zařazenými 

do každoročně schvalovaného ročního akčního plánu. Je třeba dbát na to, aby v budoucích 

akčních plánech byly ve spolupráci s pracovními skupinami definovány takové aktivity, které 

povedou k naplňování cílů. K jednotlivým cílům byly stanoveny indikátory, realizační tým bude 

monitorovat jejich vývoj. Pokud nedochází k uspokojivému vývoji, bude třeba provést změnu, 

buď v definovaných aktivitách popř. lze v souvislosti s vývojem v regionu provést změnu ve 

formulaci cíle. Každá takováto změna musí být diskutována v pracovních skupinách a v 

Partnerství a musí být schválena Řídícím výborem MAP, který schvaluje vyhodnocení MAP. 

Viz. příloha č. 5a) Reflexe ukončeného akčního plánu, 5c) Tvorba nového ročního akčního plánu. 

 

6.3 Komunikační strategie 

Pravidelné informování  
- (zasílání informačních materiálů, zveřejnění materiálů na webových stránkách MAS 

Hranicko) 
- Pravidelně informováni budou zřizovatelé škol, školy a poskytovatelé vzdělávání; 

uživatelé vzdělávání (rodiče a žáci) budou informováni prostřednictvím webových 
stránek projektu a škol, Zpravodaje MAP na Hranicku, Zpravodaje Regionu Hranicko; 
dále budou informovány spádové obce na setkání starostů ORP. Na webové stránce 
budou zveřejňovány návrhy a konečné verze částí MAP pro Hranicko, zápisy z jednání 
Řídícího výboru. 

 

Zapojení zástupců do pracovní skupiny nebo do Řídícího výboru 
- Řídící výbor MAP ORP Hranice je zastoupen všemi definovanými partnery (zástupci 

zřizovatelů škol, zástupci škol a poskytovatelů vzdělávání, rodiči, dále zástupci MAS, 
zástupci KAP, zástupci ITI, zástupci NNO); Při tvorbě pracovních skupin byli osloveni 
všichni aktéři v partnerství. V pracovních skupinách MAP pro Hranicko jsou zastoupeny 
školy, NNO, zaměstnavatelé, zástupci SŠ, zástupci Mikroregionu Hranicko, Hranické 
rozvojové agentury 

 

Aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních  

(ŘV, setkání starostů ORP Hranice, individuální setkání, e-mailová komunikace) 
- aktéři jsou informováni především na společných a případně individuálních jednáních; 

členům ŘV budou zasílány zápisy z jednání ŘV, materiál k projednání; Veškeré zápisy 
z jednání ŘV budou zveřejněny na webových stránkách projektu. 

 

Konzultování  

(sběr a vypořádání připomínek k jednotlivým částem MAP a k finálnímu plánu) 

- Konzultace a sběr připomínek probíhá v první fázi na pracovních setkáních pracovních 
skupin, které připravují materiál k dalšímu projednávání pro Řídící výbor MAP. Řídící 
výbor materiály projednává a případně schvaluje. Připomínky ŘV jsou zapracovány v 
co nejkratší době tak, aby o připomínkovaném (doplněném) materiálu mohlo být 
hlasováno nejpozději na dalším jednání ŘV, případně, prostřednictvím hlasování per 
rollam - blíže je specifikováno ve Statutu a Jednacím řádu Řídícího výboru. 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hranice schválil Řídící výbor MAP 

dne……………………….. 

 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis předsedy Řídícího výboru MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

62 

 
Přehled příloh 
 
příloha č. 1  Složení administrativního a odborného týmu 

příloha č. 2  Složení Řídícího výboru MAP  

příloha č. 3  Obce a školy zapojené do Partnerství 

příloha č. 4  Vyhodnocení dotazníku ke spolupráci  

a) základní školy 

b) mateřské školy 

příloha č. 5  Procesní diagramy 

a) Reflexe ukončeného akčního plánu 

b) Aktualizace místního akčního plánu 

c) Tvorba nového ročního akčního plánu 

d) Příprava projektových záměrů 

příloha č. 6  Roční akční plán na rok 2017 

příloha č. 7  Roční akční plán na rok 2018 

příloha č. 8  Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP  
a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP 

Hranice 

příloha č. 9  Projektové záměry - seznam projektových záměrů mimo investiční intervence  

v SC 2.4 IROP a mimo integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území 

MAP SO ORP Hranice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


