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Str.

Základní škola a Mateřská škola Rymice - opraven název Školy, u 1 projektu rozšířen
projektový zâmër, upraveny celkové očekávané náklady a upraven předpokládaný
termín realizace

2' Základní škola Holešov - u 2 projektů rozšířen projektový zâměr a upraveny
očekávané celkové náklady a předpokládaný termín realizace, u 1 projektového záměru
upraven předpokládaný termín realizace, vlożenv 2 nové investičnÍ zâměry

3' Zâkladní škola Holešov - u 7 projektových záměrů upraven předpokládaný termín
realizace

1' Základní škola HoleŠov _ u 2 projektových záměrů upraveny celkové očekávané
náklady, u 4 projektových záměru upraven předpokládaný termín realizace, vloŽeny
2 nové projektové zámëry

Mateřská škola Kostelec u Holešova - vložen 1 nový projektový záměr

Zâkladní škola a mateřská škola Žeranovice - u 1 projektového záměru upraven
předpokládaný termín realizace' vloŽen 1 nový projektový záměr

2. Zâkladní škola Holešov - u 1 projektu rozšířen projektový záměr, upraveny celkové
očekávané nákladv a uoraven oředookládaný termín realizace

Zâkladní škola a Mateřská Škola Rymice - u 1 projektového záměru upraven
předpokládaný termín realizace

Základní Škola Kostelec u Holešova - u 1 projektu rozšířen projektový zâmër, Upraveny
celkové očekávané náklady a upraven předpokládaný termĺn realizace

3. Zâkladni Škola Holešov - u 5 projektových záměrů upraven předpokládaný termÍn
realizace

1. Zźlkladní škola Ho|eŠov - u 1 projektového záměru upraven předpokládaný termín
realizace

Do vazby cílů MAP do názvu cíle 3.4 doplněno ,,dětí a"

V popisu priorit a cílů do názvu cíle 3.4 doplněno ,,dětí a"

V přehledu prioritnĺch oblastĺ a cílů do názvu cíle 3.4 doplněno ,'dětí a"

Doplnění textu k popisu zapojenĺ aktérů - doplnění data schválenĺ aktualizací SR MAP

Popis změny

Upraveno číslo a datum platné veze SR MAP

Mateřská škola MíŠkovice - vloŽen 1 nový projektový zâměr

Mateřská škola Sluníčko Holešov - u 1 projektu rozŠířen projektový zâmër

Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392
předpokládanÝ termín realizace

u 5 projektových záměrů doplněn

Zâkladní škola a mateřská škola Żeranovice - u 1 projektu rozšĺřen projektový zâmër a
upraveny celkové očekávané náklady, u 2 projektových záměrů upraven předpokládaný
termĺn realizace. vloŽenv 3 nové oroiektové zámërv

Přehled pľovedených změn k23. 4' z02I
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Strategický rámec MAP pro oRP Holešov

I Yize
wze vzoĚtÁvÁł,lĺonp uoľešov oo RaKIJ 2023

Předškolltĺ a základnĺvzdélávánĺv oRP Holešov spo/u se zájmovým a neformálnĺm vzdělávánĺm podporujĺ
vyrůstajĺcĺ generaci, která je aktivnĺ, sebevědomá, tvořivá, zodpovědná za sebe i za druhé, která se podĺlí
na rozvoji kultury, respektuje zásady trvale udržitelného rozvoje a demokracie, zná svá práva i povinnosti
a je připravená pro život v rychle se měnĺcĺ společnosti.

Vzd,ělávánĺ v regionu disponuje kvalitnĺ infrastrukturou, připravenými a motivovanými pedagogy, je
profesionálně vedené' Vytvářĺ podnětné a bezpečné prostředĺ, zajišt'uje individuálnĺ přĺstup pro prácis dětmi
s cĺlem rozvinout v maximálnĺ mĺře jejich potenciál, je otevřené, spolupracujĺcĺ mezi sebou navzájem,
s rodiči a dalšĺmi subjekty.

Holešovsko si uvědomuje význam vzdelávánĺ pro celou společnost i svou odpovědnost v této oblasti' je
mĺstem, kde mladĺ lidé mají perspektivu'

2 Popis zapoiení aktérů
Projekt MAP se začal na Holešovsku řešit po zveřejněnívýzvy MŠMT ČR v zářĺ 20'l5, kdy na začátku stála
jednánÍ s cĺlem najít vhodného nositele tohoto projektu. Na základě dohody v území se jím stal Mikroregion
Holešovsko. Se zapojením do projektu souhlasily všechny mateřské a základní školy v regionu a jejich

zŕizovatelé - souhlasy se dokládaly k Žádosti o dotaci. V té době byl také do projektu zapojen odborný řešitel
pro oblast základnÍho vzdělávání a garant pracovnĺ skupiny ,,Základní vzdělávání a zď1mové a neformální
vzdělávání", odborný řešitel pro oblast předškolnĺho vzdělávání a garant pracovní skupiny ,,Předškolnĺ
vzdělávánĺ a vcasná péče" přistoupil k projektu v dubnu. Realizace projektu MAP rozvoje vzdělávánĺ pro oRP
Holešov započala 2. 5.2016.

Dne 6. dubna 2016 se uskutečnilo první společné setkáníaktérů vzdělávánĺ působÍcích v oblastivzdělávání
naúzemí oRP Holešov, zejména ředitelů škol, pedagogů, zřizovatelů škol, zástupců neziskových organizacĺ
působícĺch v ob|asti vzdělávánĺ či zastupujĺcích rodiče. Na tomto jednání byly představeny základní informace
o projektu a nominováni první členové pracovních skupin. V dubnu a květnu se uskutečnila dalšĺ jednánĺ s
řediteli, na nichż byli vedle aktivit projektu informováni o moŽnosti zapojit se do Řĺdĺcĺlro výboru a pracovních
skupin. Dne 25' května 2016 se uskutečnilo jednání Řĺoĺcĺno výboru, rozhodovacĺho orgánu sloŽeného
z partnerů MAP, na němŽ byly schváleny Jednací řád a Statut a jmenovány pracovnĺ skupiny.

Pracovní skupiny se sešly koncem května, v červnu a srpnu. Na těchto svých jednáních aktivně řešily podklady
pro analytickou část dokumentu - tematické oblasti pro zpracovánĺ specifické části analýzy, definovaly prioritnÍ

oblasti, vizi a cíle. PracovnÍ skupiny jsou sloŽené ze zástupců aktérů vzdělávánĺ v regionu, rodičů a jsou
otevřené pro přistoupenĺ dalšĺch členů.

Současně byly pro přípravu dokumentu MAP a jeho Strategického rámce sbírány podklady pro obecnou část
analýzy. Projektové záměry škol a zástupců neformálního vzdělávání byly projednány se zřizovateli škol
a vedením dalšĺch organizací'

Připravený Strategický rámec MAP byl dne 8. zâři 2016 představen a projednán na veřejné Valné hromadě
Mikroregionu HoleŠovsko' vystaven na webu Mikroregionu Holešovsko k připomínkování odbornou i širokou
veřejností, zaslán k připomínkování partnerům projektu a členům Řĺoĺcĺno výboru. Strategický rámec MAP pro

oRP HoleŠov byl schválen ŘídÍcím výborem na jeho jednánĺ dne 21 . záŕÍ 2016'

Aktualizace Strategického rámce MAP byly schváleny na jednáních Řĺoĺcĺlro výboru ve dnech 6.4.2017,5.2.
2018, per rollam20.-21.9.2018' 17.6. 2019,27.1.2020 a per rollam 21.-23' 4.2021. Veškeré informace
o projektu, jeho výstupy jsou uveřejňovány na internetových stránkách:
www.mikroreoionholesovsko.czlmistni-akcni-plan-vzdelani a mas-mostenka.czlops/map/.
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3 Pľioľitní oblasti a cíle Stľategického rámce MAP
Návrh prioritních oblastí a cĺlů vychází z agregovaných výstupů dotazníkového šetření realizovaného ľĺŠľĺľ
ČR, 1eonanĺ pracovních skupin, setkání s řediteli a zřizovateli škol, vlastního šetřenĺ v území a provedené
metaanalýzy strategických dokumentů z oblasti vzdělávání vyšší i niŽší úrovně'

3.1 Přehled prioritních oblastí a cílů

5
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5. Rozvoj spolupráce aktérů
vzdělávánĺ v regionu

4. Společné vzdělávánĺ

3. Rozvoj klĺčových
kompetencí dětía žáků

2. Kvalitnĺ pedagogové, vedení
škol a daIšĺ pracovnĺci
ve školstvĺ

ĺ. Rozvoj infrastruktury pro
vzdělávánĺ

PR//oRITNÍoBLAsT

3.1 Rozvoj čtenářské, jazykové, matematické (pre)gramotnosti
a sociálních a občanských kompetęncĺ a kulturnĺho povědomí
v předškolním a základním vzdělávání a zájmovém a neformálnĺm
vzdělávání

2.2 Ředitel jako leader

2.1 osobnostně sociálnĺ a profesnĺ rozvoj pedagogických pracovníků
a dalších pracovníků ve školství

1.3 Rozvoj infrastruktury a vybavenízájmového a neformálního
a základního uměleckého vzdělávání

1'2 Rozvoj infrastruktury a vybavenízákladních škol

1.1 Rozvoj infrastruktury a vybavení mateřských škol

CILE

5. 1 Spolupráce pro rozvoj vzdělávání

4.2RozvĄ poradenských sluŽeb pro děti, žáky a pedagogy

4.1 Podpora vzdělávání dětÍ a Žáků se speciálními vzdělávacími
potřebamiv předškolnÍm a základnĺm vzdělávání a zájmovém
a neformálním vzdělávání

3.6 Rozvoj tělesné kultury a sportu v předškolnÍm a základním
vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání

3.5 Podpora kariérového poradenství

3.4 Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a Žáků
v předškolním a základním vzdělávání a zájmovém a neformálním
vzdělávání

3.3 Rozvoj digitálních kompetencív předškolním a základním
vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání

3.2 Podpora polytechnických dovedností v předškolním a základním
vzdělávání a zájmovém a neformálním vzdělávání



3.2 Popis priorit a cílů
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Popis cíle

cĺlĺ.1

Priorita í

lndikátory

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Rozvoj infrastruktury a vybavenĺ mateřských škol

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDELAVANI

Počet podpořených vzdělávacích zařizení
Počet podpořených dětĺ
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařÍzeni

Povinná témata:
1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětÍ a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencĺ dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků pro pouŽívání cizÍho jazyka
Rozvoj kulturního povědomĺ a vyjádřenĺ dětí a Žáků

Popis:
Cílem je podpora rozvoje infrastruktury a jejího vybavenÍ za účelem zajištění
kvalitnĺ péče o děti a udrŽení dostatečné kapacity mateřských škol, na základě
individuálních potřeb jednotlivých škol, bez podmínky navyšování kapacity.
Vytvořenĺ podnětného prostředí pro výchovu a výuku dětí, podpora komunitnĺ
funkce škol, umoŽnit lepší zapojenÍ rodičů s dětmi předškolního věku na trh
práce.
odůvodnění:
. Častý nevyhovující stav budov a jejich vnitřnĺch prostor, zeleně, školních

zahrad, hřišť' jejich vybavení
. PotřebazajištěnÍ bezbariérovosti
o Potřeba zajištěnÍ bezpečnosti
. Potřeba vhodných pomůcek, vzdělávací technĺky pro zajištěnÍ

všestranného rozvoje dětĺ a zkvalitnění výuky
o Potřeba udrŽení potřebné kapacity, aby bylo usnadněno zapojení rodičů

na trh práce
o Potřeba vybudování nových třĺd v návaznosti na povinný poslednĺ školnÍ

rok vzdělávání v MŠ a sniŽování počtu dětí ve třídě spojené s
umisťováním dětí mladších tří let do MŠ, přiznanými podpůrnými
opatřeními čtvrtého a pátého stupně a dodrŽením hygienické kapacity
škol

. Školy jsou často zâzemím pro komunitní Život v obci

Popis cĺle

cit 1.2

Priorita í

Rozvoi infrastruktury a vybavení základnĺch škol

ROZVOJ INFRASTRU KTURY PRO VZDELAVANI

Popis:
Podpora rozvoje infrastruktury a jejĺho vybavení za Účelem vytvořit podnětné
prostředí pro výuku žákü a zajiŠtění zázemí pro zkvalitnění výuky. UdrŽenĺ sítě
venkovských škol s odpovídajÍcĺmi kapacitami a posílení jejich komunitní
funkce.
odůvodnění:
. Častý nevyhovujícĺ stav budov a jejich vnitřnĺch prostor, venkovních

prostor (zahrady, hřiště, relaxační plochy)' jejich vybavení
. Potřeba zajištěnĺ bezbariérovosti
. Potřeba zajištěnĺ bezpečnosti



lndikátory

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Počet podpořených vzdělávacích zařízenĺ
Počet podpořených Žáků
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Povinná témata:
2. Čtenářská a matematická 9ramotnost v základním vzdělávání
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávánĺ
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálnĺch kompetencí dětĺ a Žákťl
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků pro pouŽívání cizího jazyka
Aktivity související se vzdělávánÍm mimo oP WV' lRoP' oP PPR

a Potřeba vhodných pomůcek (vč. kompenzačních), vzdělávacĺ techniky pro
zajištění všestranného rozvoje Žáků, kva|itní výuky
Potřeba zasĺťování školy, zavedení vysokorychlostnĺho internetu a
vybavení související technikou
Chybějící nebo nedostatečné zâzemÍ pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky
Nedostatek tříd pro výuku dělených hodin, specializovaných učeben,
venkovních učeben, (i k zajištění potřeb integrovaných Žáků - cvičné
kuchyňky, dřevodílny, kovodílny, pozemky), relaxačních a terapeutických
prostor
Šroly isou často zázemím pro komunitní Život v obci

a

a

a

a

Popis cíle

cĺlĺ.3

Priorita I

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
prťiřezová témata MAP

Rozvoj infrastruktury a vybavenĺ zájmového a neformálního a základnĺho
uměleckého vzdělávánĺ

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDELAVANI

PrioritnÍ (povinná) témata:
1. PředškolnÍ vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním

neúspěchem

Popis:
Podpora kvalitní infrastruktury a jejího vybavení za účelem rozvoje zájmového,
neformálního a základního uměleckého vzdělávání. Zkvalitnění a rozŠířenĺ
nabĺdky mimoškolních a volnočasových aktivit pro aktivizaci dětí a mládeŽe
(rodin' komunit) a jejich smysluplné vyuŽívání volného času' prevence
sociálně-patologických jevů, motivace k celoŽivotnĺmu vzdělávání.
odůvodnění:
. Častý nevyhovujĺcí stav budov a jejich vnitřních prostor, venkovních

prostor (zahrady, hřiště, relaxační plochy)' jejich vybavení
e Potřebazajištěníbezbariérovosti
o Potřeba zajiŠtění bezpečnosti
o Potřeba vhodných pomůcek (vč. kompenzačnÍch)' vzdělávacĺtechniky pro

zajištěnĺ vŠestranného rozvoje dětí a mládeŽe prostřednictvĺm aktivit
zájmového, neformálnÍho a základního uměleckého vzdělávání

o Potřeba zasÍťování' zavedenĺ vysokorychlostnĺho internetu a vybavení
související technikou

. Chybějící nebo nedostatečné zázemÍ pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky v zájmovém, neformálním a základním uměleckém vzdělávánĺ

. Potřeba aktivizace dětí a mládeŽe, rodin, komunit slouŽÍcĺ zároveň jako
prevence sociálně-patologických jevů

. Ziskávání motivace a vztahu k celoŽivotnímu uěení
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lndikátory Počet podpořených vzdělávacích zařízení zájmového a neformálního
vzdělávání
Počet podpořených vzdělávacích zaŕÍzeni
Počet podpořených dětí / Žáků

Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků pro pouŽÍvání cizÍho jazyka
Rozvoj sociálnĺch a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádřenĺ dětí a Žáků
Aktivity souvisejícĺse vzděláváním mimo oP VW' lRoP' oP PPR

c'n 2.1

Priorita 2

Yazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovnĺků
a dalších pracovnĺků ve školstvĺ

KVALITNĺ PEDAGoGoVÉ, VEDENĺŠxol A DALŠI PRAGoVNlclVE
Šxolsrvi

Popis:
Podpora osobnostně profesnÍho růstu pedagogů a dalších pracovníků ve
školstvĺ prostřednictvĺm dalšího vzdělávání, sebevzdělávání, spolupráce a
sdÍlení zkuŠeností za Účelem zvýŠení kvality vzdělávání dětí a Žâkťl
v souvislosti s inkluzivními změnami ve školách a s potřebami společnosti v
21. století. Zvýšenĺ motivace a moŽnosti učitelů vzdělávat se prostřednictvĺm
kvalitnĺho DVPP. Zajištěnĺ personální podpory škol, podpůrného
(nepedagogického) personálu, aby se pedagogové mohli věnovat převážně
vzdělávacĺmu procesu.
odůvodnění:
. Úloha školy spočívá ve schopnosti nauěit děti a Žáky ,,učit se, mít zájem

se dále vzdělávat, přizpůsobovat se novým nárokům své doby". Současné
změny ve školstvív oblasti obsahu vzdělávánĺ (neustálé doplňování RVP
o další témata), potřeba reagovat na rychle se rozvíjející oblast lCT,
postupná inkluze žâkü s odlišnými vzdělávacími potřebami a
schopnostmi, rostoucí počet Žáků z etnicky, jazykově a náboŽensky
odlišného prostředí - to vše klade na pedagogy nové Úkoly, které musí
zvládnout. Předpokládá se proto soustavné zvyšování a prohlubování
kvalifikace pedagogů nejen v oblasti vzdělávacích předmětů a nových
vzdělávacích metod, kariérového poradenství, ale hlavně v psychologii a
sociálních dovednostech jako je komunikace, empatie apod., v oblasti
metodiky výuky a vyuŽití různých forem podle sloŽenĺ vyučované skupiny
žákŮ- potřeba zajištěníodborné, materiální a finanční podpory pro DVPP,
workshopy, exkurze a dalšíformy vzdělávánÍ pracovníků ve školství

. Učitelům chybí motivace, na menších školách i příleŽitost pro vzdělávánÍ
se (zajištění zástupu)' často jsou zahlceni administrativními a
organizačními činnostmi

Prioritní (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Ćtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školnĺm
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencÍ dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání prťlřezově
Kariérové poradenství v základnĺch školách
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků
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lndikátory Počet uskutečněných vzdělávacích akcí
Počet podpořených osob - pracovnĺci ve vzdělávání
Počet škol vyużívajĺcích Šablon oP WV

Rozvoj kompetencídětí a Žáků pro pouŽĺvání cizího jazyka
Rozvoj sociálnÍch a občanských kompetencÍ dětí a żáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětĺ a Žáků
Aktivity souvisejícíse vzděláváním mimo oP VW' lRoP' oP PPR

lndikátory

Yazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

cit2.2

Priorita 2

Počet uskutečněných vzdělávacĺch akcí
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání
Počet škol vyuŽívajících šablon oP WV

Prioritní (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencídětía Žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základnÍch školách
Průřezová a voliteĺná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětĺ a Žáků pro pouŽívání cizího jazyka
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádřenÍ dětí a Žáků
Aktivity související se vzděláváním mimo oP VW, lRoP, oP PPR

Popis:
Rozšíření manażerské schopnosti vedoucích pracovníků Ve školství
s důrazem na vedení pedagogických týmů a zavádění změn, zajištěnÍ
dobrého klimatu, kultury školy, rozvoj spolupráce s rodiči a dalšími subjekty.
ZlepšenÍ práce vedoucích pracovníků prostřednictvÍm vzdělávání
zaměřeného na leadership, výměnu znalostí a zkušenostÍ a získávání
inspirace pro další práci, stáżí.
odůvodnění:
o Ředitelé škol zodpovídĄÍ za kvalitu vzdělâvâní, současně však plní funkci

zaměstnavatele a správce budovy školy - je třeba podpořit systematickým
vzděláváním kompetence všech vedoucích pracovníků v oblasti
leadershipu, aby kvalitně zvládali mnoŽství Úkolů na ně kladených

Řediteljako teader

KVALITNi PEDAGoGoVÉ, VEDENĺŠxol A DALŠĺ PRAcoVNĺcI VE
Šxolsrvĺ

Popis cíle

cĺI 3.í

Priorita 3

Popis:
Cĺlem je dosáhnut zlepšení čtenářských, jazykových a matematických
kompetencí dětí a Žáků, vytvořit školám a neformálnímu vzdělávání podmínky
pro rozvojtěchto kompetencí a podnĺtit zĄemžâkŮ o sebevzdělávání v těchto

Rozvoj čtenářské, jazykové, matematické (pre)gramotnosti a sociálnĺch
a občanských kompetencĺ a kulturnĺho povědomĺ a vyjádření
v předškolním a základnĺm vzdělávánĺ a zájmovém a neformálním
vzdělávánĺ

RozvoJ KLĺcoVÝcH KoMPETENci oĚri ł ŽÁxÜ
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Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

lndikátory

oblastech. Systematickou záŽitkovou formou budovat u dětí a Žáků vztah ke
kulturnímu dědictví regionu i národa a rozvíjet umělecké a kulturní vzdělávání
nezbytné pro celoŽivotní vzdělávání a úplný rozvoj osobnosti a občanského
vystupování. Podpořit zdravý Životnĺ styl a prevenci.
odůvodnění:
. Dosavadní způsob podpory výše uvedených gramotností prostřednictvím

zapojení do operačních programů (Výzva 56 oP VK) nebo celonárodnĺmi
aktivitami (Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem a další) zatím
nepřinesl očekávané výsledky. V rozvoji těchto gramotnostÍje třeba dále
pokračovat a zainteresovat i dalšÍ subjekty, např' organizace zájmového
a neformálního vzdělávání, spolky a neziskové organizace, rodiče a
prarodiče Žáků

r S nástupem informačnÍch technologií poklesl zájem o četbu, matematika
bývá označována za těžký předměÍ, zaznamenáváme trend klesajícĺ
úrovně základních gramotností' přičemŽ zvládnutí základnĺch gramotností
je klíčové pro zajištění školní úspěšnosti Žáků

. Jazyková vybavenost Žáků sniŽuje jazykové bariéry, zprostředkovává
poznáni jiných zemí a jejich kultur, zvyšuje mobilitu jednotlivců jak
v osobnÍm Životě, tak ve studiu a budoucím pracovním uplatněnĺ' rozšiřuje
moŽnosti zapojení se na trh práce - potřeba lépe ji rozvíjet

o Kulturní povědomí a vyjádření a rozvĺjení estetického cítění a tvořivosti
jsou jedním z předpokladů pro formování člověka v kultivovanou
osobnost.

Počet klubů - čtenářských, zábavné matematiky a logiky, deskových her,
šachových a jazykových krouŽků
Počet podpořených osob
Počet aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Prioritní (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávánÍ a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávánĺ
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětÍ a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávánĺ
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětÍ a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků pro pouŽĺvánĺ cizĺho jazyka
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomĺ a vyjádření dětí a Žáků

Popis cíle

cĺI3.2

Priorita 3 RozVoJ KLĺcoVÝcH KoMPETENcĺ oĚrĺ ł ŽÁrÜ

Popis:
Cĺlem je vytvořit podnětné prostředĺ pro polytechnickou výchovu ve Školách,
zajištěnĺ odpovídajĺcích a bezpečných prostor pro výuku, vybavenĺ škol
vhodnými učebnímĺ pomůckami a vzdělávacími materiály, rozvĺjení znalostí
učitelů v oblasti polytechnické výchovy a zvyšování motivace Žáků
k polytechnické výchově. Podpořit polytechnickou výchovu dětĺ a mládeŽe
aktivitami v zájmovém a neformálním vzdělávání a lépe je provázat. V oblasti
EWo jde především o pochopenĺ principů trvale udrŽitelného rozvoje.
Základní význam má také budování dobrého vztahu kaŽdého žákak přírodě,
ke svému okolí. DůleŽité je zlepŠit spolupráci aktérů v této oblasti, předevšĺm

Podpora polytechnických dovednostĺ kompetencĺ v předškolnĺm
a základnĺm vzdělávánĺa zájmovém a neformálnĺm vzdělávánĺ
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lndikátory

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Počet podpořených dětÍ / Žáků
Počet podpořených vzdělávacÍch zařizeni
Počet spolupracujícĺch subjektů
Počet společně realizovaných projektů

Prioritní (povinná) témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
3. lnkluzivní vzdělávánÍ a podpora dětí a Žáků ohroŽených školnÍm
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenstvĺ v základních školách
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků

spolupráci škol na stejných i různých Úrovních vzdělávání, se zaměstnavateli,
odbornými institucemi, partnery.
odůvodnění:
. Nízká motivace žákŮzš pro studium technických oborů a řemesel, malý

zájem o polytechnické vzděláváníze strany rodičů
. Potřeba posílení manuální zručnosti a pracovních návykťi
. Zastaralé a nedostatečné vybavení učeben (dĺlny, cvičná kuchyně, nářadĺ,

stavebnice různého typu) a laboratoří (chemie, ţziky, přírodopis) vč. lCT
. Nedostatek kvalitních vzdělávacích materiálů a DVPP v oblasti

polytechnické výchovy a EWo pro učitele
. Vysoký počet Žáků ve třídě při polytechnickém vzdělávání, EVVO (nad

25)
. Chybí finanční prostředky na individualizaci výuky, zvýšení časové

dotace
. Zájem o technicky orientované pracovnĺky na trhu práce - v současnosti

je jich nedostatek
. Potřeba zlepšení spolupráce, malý přenos dobré praxe
. V předchozích letech málo preferovaná oblast vzdělávání, které je nyní

třeba věnovat zvýšenou pozornost

Popis cíle

cíl 3.3

Priorita 3

Poois:
Cílem je zlepŠit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků ve
školách a zájmovém a neformálnĺm vzdělávánĺ prostřednictvĺm kvalitnĺ a
moderní techniky a zvyšovánÍ počítačové gramotnosti učitelů. Učit děti a žáky
etickému a bezpečnému uŽívání technologií jako prevenci závislosti na
informačních a komunikačních technologiích, zaměřit jejich užíváni předevšÍm
na vzdělávání, méně nazâbavu.
odůvodnění:
. Rychle zastarávající lCT vybavenĺ ve školách
. Finanční náročnost ÚdrŽby stávající lCT vybavení
. Nedostatečné znalosti pedagogů v oblasti lCT - rychlý vývoj oblasti
. Nástrahy lCT techniky pro žâky - naduŽívání technologií v oblasti

zâbavy, chybějÍcÍ znalost bezpečného a etického użívâní techniky
. Zvýšenĺ digitálních kompetencíje jednĺm z důleżitých předpokladů pro

lepší uplatněnÍ se na trhu práce, digitální technologie zasahují do stále
více oblastí našeho Života

Rozvoj digitáInĺch kompetencĺ v předškolnĺm a základnĺm vzdělávánĺ
a zájmovém a neformálnĺm vzdělávánĺ

RozVoJ KLĺcoVÝcH KoMPETENcĺ oĚrĺ e ŽÁxÜ
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lndikátory

Vazba na povinná a
doporučená' volitelná a
průřezová témata MAP

Počet podpořených dětí / žáků
Počet podpořených vzdělávacĺch zařízení

Prioritní (povinná) témata:
'l. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základnĺm vzdělávánÍ
3. lnkluzivní vzdělávánĺ a podpora dětĺ a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětÍ a Žáků
Rozvoj kompetencídětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencÍ dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků pro pouŽívánĺ cizího jazyka
Rozvoj sociálnÍch a občanských kompetencí dětí a Žáků

cí! 3.4

Priorita 3

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětĺ a žáků v předškolnĺm
a základnĺm vzdělávánĺa zájmovém a neformálnĺm vzdělávánĺ

RozVoJ KLĺcoVÝcH KoMPETENci oĚri ł ŽÁxÜ

Prioritní (povinná) témata:

1. Předškolnĺ vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita - v oblasti
rozvoje kreativity
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávánĺ -
3. lnkluzivnÍ vzděIávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Průřezová a volitelná témata:

Popis:
Cílem je vytvořit vhodné prostředí, podmínky a situace, v nichž by děti a Žáci
mohli rozvţet svůj potenciál. UmoŽnit dětem a Žákům zaŽít úspěch, pocĺtit
projevy uznâní ostatních a tím zvyšovat jejich sebevědomí, ale i empatii.
Prostřednictvím citlivého pedagogického přístupu rozvíjet nadání a schopnosti
v rámci spolupráce ve skupině nebo u jednotlivců. Motivovat Žáky i učitele
k aktivnÍmu vytvářenĺ podnikatelského prostředĺ. Učit děti a žâky
samostatnosti, iniciativě, podnikavosti, coŽ jsou důležité předpoklady pro
úspěšné uplatnění na trhu práce RozvÍjet formální i neformální vzdělávání
v této oblasti a jejich spolupráci.
odůvodnění:
. Potřeba zlepšení schopnosti pedagogů učit Žáky myslet kriticky, vnÍmat

problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat
a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů

. Nedostatek příleŽitostí ke vzdělávání pedagogických pracovnĺků v oblasti
podnikavosti, iniciativy a kreativity

. Podpora individuálního osobního rozvojeŽáka

. Zlepšit finanční gramotnost Žáků
o Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní

výuku
. Potřeba zlepšení schopnosti vzdělávajících rozvíjet své znalosti v oblasti

kreativity a vyużĺvat je ve výchovně vzdělávací práci - chybí výukové
materiály

o Nedostateöné vyuŽívání poznatků v praxi a sdĺlení dobré praxe mezi
učiteli v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity

. Nerozvinutá spolupráce mezi školami, neformálním vzděláváním,
podnikateli
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lndikátory Počet podpořených dětí l Žákť')
Počet podpořených vzdělávacÍch zaŕízení
Počet aktivit podporujÍcích kreativitu a podnikavost dětí / Žáků
Počet spolupracuj Ících subjektů
Počet společně realizovaných projektů

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádřenÍ dětí a Žáků

lndikátory

Vazba na povinná a
doporučená' volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

cíl3.5

Priorita 3

PrioritnÍ (povinná) témata:
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3' lnkluzivnĺ vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školnĺm
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětĺ a żáků
Rozvoj kompetencí dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základních školách
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj sociálnĺch a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a Žáků

Poois:
Cílem kariérového poradenstvíje pomoci Žákům ujasnit si vlastní osobnost,
kariérnĺ cíle a porozumět světu práce' Cílem není jen doporučování, ale
především vedení k vlastnĺmu sebepoznání. Kvalitní kariérové poradenstvÍ
zvyšuje šanci úspěšného uplatnění absolventů základních škol v profesnÍm
Životě v domovském regionu i mimo něj.
odůvodnění:
r Kariérové poradenstvíje potřebné pro usnadnění prvnĺ profesní volby

Žáků, zpřehlednění możnostÍ studia, pozdější úspěšné uplatněnĺ na trhu
práce

. Spolupráce škol na stejných i různých úrovnĺch vzdělávání, institucĺ
státní správy (ÚP, HK)' firem a Živnostnĺků umoŽní zmapovánÍ potřeb
profesí v regionu a jejich představenÍ žâküm, aby mohli najít pracovní
uplatnění ve svém regionu

Podpora kariérového poradenství

RozVoJ KLicoVÝcH KoMPETENci oĚrĺ e ŽÁxÜ

Počet podpořených ŽákÜ
Počet aktivit podporujících kariérové poradenství
Počet spolupracujĺcích subjektů
Počet společně realizovaných projektů

Popis cíle

cĺl 3.6

Priorita 3

Popis:
Cĺlem je zlepšení fyzické kondice dětÍ a Žáků prostřednictvím školních,
mimoškolních' volnočasových aktivit, zajistit financování jejich dostupnosti,
kvality' vedenĺ. Motivovat děti k pohybu a zdravému Životnímu stylu, posilovat
harmonický rozvoj jejich osobnosti.
odůvodnění:

Rozvoj tělesné kultury a sportu v předškolnĺm a základnĺm vzdělávánĺ
a zájmovém a neformálnĺm vzdělávánĺ

RozVoJ KLicoVÝcH KoMPETENci oĚľĺ ł ŽÁxÜ
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Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

lndikátory Počet aktivit zaměřených na ţzický rozvoj dětí a Žáků

Prioritní (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětĺ a Žáků
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj sociálnĺch a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomÍ a vyjádřenĺ dětí a Žáků
Aktivity souvisejícíse vzděláváním mimo oP WV' lRoP' oP PPR

. Děti a mládeŽ se velmi málo pohybují

. Sport a pohybové aktivity mají pozitivní vliv na zdravotní stav a Životní
styl dětí a mládeże

. Sport a pohybové aktivity formují hodnotový systém dětí a mládeŽe,
nabízejí smysluplné vyuŽívânÍ volného času, působí jako prevence
patologických společenských jevů

. Sport a pohybové aktivity posilují sociální integraci, pomáhají dětem a
mládeŽi se sníŽenými schopnosti vyrovnávat se s jejich handicapem

Popis cíle

cit 4.1

Priorita 4

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

sPoLEcNÉ VZDĚLÁVÁNĺ

Popis:
Cĺlem je vytvořit vhodné podmínky pro umoŽnění společného vzdělávání dětí
a žákŮ v rámci hlavnĺho vzdělávacího proudu. Zajistit finanční prostředky na
personální kapacity, umożňující zapojit do výchovného a vzdělávacího
procesu speciální pedagogy, asistenty pedagoga, logopedy, psychology a
další specialisty. SníŽit počet dětí ve třídách, uplatňovat individuálnĺ přĺstup
k dětem a Žákům, aby mohli zażít úspěch. Motivovat děti a Žáky k učení a
rozvoji svých schopností a dovedností' vytvářet zdravé klima školy, rozvíjet
spolupráci s rodiči. Podporovat děti a Žáky se speciálnĺmi vzdělávacími
potřebami, nadané a mimořádně nadané. Vedle společného vzdělávánĺ
zachovat systém speciálního školství.
odůvodnění:
. UmoŽnit všestranný rozvoj osobnosti všech dětí a Žáků bez ohledu na

jejich speciální vzdělávacÍ potřeby (vč. nadaných)
o Novela školského zákona 82/201 5 Sb.

Podpora vzdělávánĺ dětĺ a Žáků se speciálnĺmi vzdělávacĺmi potřebami
v předškolním a základnĺm vzdělávánĺ a zájmovém a neformálnĺm
vzdělávánĺ

Prioritní (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. lnkluzivní vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencĺ dětí a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základnĺch školách
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálnÍch kompetencídětí a Žáků
Rozvoj kompetencĺ dětí a Žáků pro pouŽívání cizĺho jazyka
Rozvoj sociálnÍch a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětĺ a Žáků
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lndikátory Počet podpořených vzdělávacĺch zařízení
Počet klientů vyuŽÍvajícÍch sluŽby školního poradenského pracoviště
Počet aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
Počet platforem pro odborná setkávání
Počet podpořených osob
Počet podpůrných personálních opatření

lndikátory

Yazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

ci 4.2

Priorita 4

Počet klientů vyuŽÍvajĺcích sluŽby pedagogicko-psychologického poradenství
Počet klientů vyuŽÍvajících sluŽby speciálního pedagogického centra
Počet podpůrných personálních opatření

Prioritní (povinná) témata:
3. lnkluzivnÍ vzdělávání a podpora dětí a Žáků ohroŽených školním
neúspěchem
Doporučená témata:
Kariérové poradenství v základních školách

Popis:
Cílem je zkvalitnění a rozšíření poradenských sluŽeb ve školstvÍ s ohledem na
místní podmínky a zaváděnÍ společného vzdělávánĺ, posílení personálních
kapacit. Zlepšení spolupráce škol' školních poradenských pracovišť
seškolnÍmi poradenskými zařízenimi _ pedagogicko-psychologickou
poradnou a speciálně pedagogickým centrem.
odůvodnění:
- Potřeba zkvalitnění a zkrácení čekací doby pedagogické diagnostiky dětí_ Potřeba zkvalitněnĺ a rozŠíření poradenských sluŽeb pro děti a Žáky,

rodiče, pedagogy
- PřetíŽení školských poradenských zařízen'l

Rozvoj poradenských služeb pro děti, żäky a pedagogy

sPoLEcNÉ vzDĚLÁVÁNi

Vazba na povinná a
doporučená, volitelná a
průřezová témata MAP

Popis cíle

cĺl5.1

Priorita 5

Spolupráce pro rozvoj vzděIávánĺ

RozVoJ sPoLUPRÁGE AKTÉRÜ VZDĚLÁVÁNĺ v Reeloľu

PrioritnÍ (povinná) témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávánÍ
3. lnkluzivnĺ vzdělávání a podpora dětí a żáků ohroŽených školním
neúspěchem

Popis:
Cílem je zlepšenĺ spolupráce Škol a školských zařizení, s rodinou, komunitou,
partnery, pro vyuŽití kapacit' které územĺ pro ľozvoj oblasti vzdělávání nabÍzí.
Nastavení komunikace, prostoru pro spolupráci, vhodného prostředí.
odůvodnění:
. FungujÍcí spolupráce mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávánÍ umoŽňuje

lepŠí vzájemné informování, účelné vyuŽitĺ kapacit Území, sdílení a
přenášení dobré praxe.

. Společně realizované projekty se mohou projevit vyšší efektivitou
vynaloŽených prostředků

. Spolupráce mezi návaznými stupni vzdělávacího systému usnadňuje
dětem a Žákům přechod mezi nimi
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lndikátory Počet spolupracuj ících subjektů
Počet společně realizovaných projektů
Počet jednorázových akcí
Počet produktů vzděláván í

Počet zapojených škol

Doporučená témata:
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a Žáků
Rozvoj kompetencí dětÍ a Žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základních školách
Průřezová a volitelná témata:
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kompetencÍ dětí a Žáků pro použĺvání cizího jazyka
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a Žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a żáků
Aktivity související se vzděláváním mimo oP VW' lRoP' oP PPR
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3.3 Vazba cílri MAP a prioľitních, doporučenych a voliteln1 ch témat

17

Projekt: llístní akčnĺ plán
vzdělávání ll pľo oRP Holešov
c2.02.3.68t 0.0/0.0/1 7_047/00091 59

Strategick rámec MAP pro oRP Holešov
ve ze 7.0

ze dne 23.4.202'l

PT3 DT1 DT2 DT3 VT1PT1 PT2 W2 VT3 vr4 VTs VT6
Vazba:
X - slabá
XX - st ední
XXX - silná

Témata:
PT - Prioritní (povinná) témata
DT - Doporučená témata
W - Pr ezová a volitelná témata

P edšk
olnĺ
vzděláv
ání a
péče:
dostup
nost -
ĺnkluze

kvalita

Ctenár
ská a
matem
atická
gramot
nost v
základn
ím
vzděláv
ání

lnkluz.
vzděl. a
podpor
a dětí a
Žâk
ohrože
nch
školním
ne spě
chem

Rozvoj
podnik
avosti e
iniciativ
y dětí a
żâkť)

Rozvoj
kompet
encí
dětí a
Žákt] v
polytec
hnické
m
vzděláv
ání

Kariéro
vé
porade
nství v
základn
ích
školách

Rozvoj
digitální
ch
kompet
encí
dětí a
žákť)

Rozvoj
kompet
encí
dětí a
Žákť)
pro
pouŽÍv
ání
cizího
jazyka

Rozvoj
sociální
cha
občans
kch
kompet
encí
dětí a
Žák

Rozvoj
kulturní
ho
povědo
mí a
vyjád e
ní dětí
ažákŮ

lnvestic
edo
rozvoje
kapacit
základn
ích škol

Aktivity
souvise
jící se
uzděl.
mimo
OP

IROP,
OP
PPR

xxx x x xx xx x x1.1 Rozvoj infrastruktury a vybavenĺ mate sk ch škol

xx xx xx xx xx xx1.2 Rozvoj infrastruKury a vybavení základních škol

xx xx xx xx xx xx xx x xx xx1.3 Rozvoj infrastruktury a vybavenízájmového a
neformálního a základního uměleckého vzdělávání

xxx xxx xxx xx xx x xxx xxx xx xx x2.1 osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogick ch
pracovník a dalších pracovník ve školství

xxx x xxx x x x x x x x x2.2 Ředitel jako leader

x xx xxx xx xxx
3.'l Rozvoj čtená ské, jazykové, matematické
(pre)gramotnosti a sociálních a občansk ch kompetencí a
kultumího povědomí v p edškolním a základním vzdélávání
a záimovém a neformálním vzdělávání

xxx xxx xxx

xx xx x xxx xx xx
3.2 Podpora polytechnick ch dovedností v p edškolním
a základním rrzdělávání a zájmovém a neformálním
yzdělávánÍ

xx x x x xx xxx xx x3.3 Rozvoj digitálních kompetencí v p edško|ním a základním
vzděláván í a záimov ém a neformáln ím vzděláván í

x xxxxx xx x xxx xx xx
3.4 Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a Žákt]
v p edškolním azákladním wdělávání a zájmovém a
neformáln ím yzdělávání

x x xx xx xxx x x3.5 Podpora kariérového poradenství

xxxx x x x x3.6 Rozvoj tělesné kultury a sportu v p edškolním a
základním rzdělávání a záimovém a neformálním wdělávání

x x x x xxxx xx xxx x xx
4.1 Podpora rrzdělávání dětí a Žákťt se speciá|ními
vzdělávacími pot ebami v p edškolním a základním
vzdělávání a záimovém a neformálním vzdělâvání

xxx xx4.2Rozvoj poradensk ch sluŽeb pro děti' żáky a pedagogy

xx xx x xx x x xxxx xx xxx xx5.1 Spolupráce pro rozvoj vzdëlávání



4 Pľioritizane témat p i posouzení souladu pľo intervenci z IROP a oP VVV

lnvestiční priority - seznam projektovr ch záměr pro investiěnĺ intervence v SC 2.4 lRoP a pro integrované nástroje tTl, lPRÚ a CLLD zpľacovan pro oRP
Holešov

x1.2,3.22023't 500 000

Śkolní zahrada - revitalizace
školního arboreta ovocn ch
stromk (zele , informační
štítkv, naučné prvkv)

1.2,3.22023750 000Rekonstrukce venkovn í učebny xX

x
I

3
2,
2

4.2
20191 500 000

Vybudování a zaŕízení školního
poradenského pracoviště
v budově školv

xx1

3
2,
3.

3.2,20191 500 000Rekonstrukce PC sítě

xxxI
3

2,3.'.1
2,3.320193 500 000

Multimediální učebna (stavební
pravy, podlaha, vybavení

nábvtkem. lCT technikou)

3. Zâkladní škola
Holešov
lco.708 41471
RED lZo: 600 1'ĺ8 525
IZO:102 519 382

xx
1.2,3.1
3.2

2022-202310 000 000
Uěíme se na p dě (rekonstrukce
podkroví školy pro vybudování
odbornÝch učeben pro l. stupe )

2019300 000
Tvo íme v keramické dílně (dílna
s keramickou pecí a hrněí sk m
kruhem)

x1.2,3.2

x1.220232 500 000Bez bariér (venkovní v tah ve
staré budově)

XxXx
'ĺ.3' 3.'ĺ'
3.2, 3.32020s 000 000

Klub pro zĄmové a neformální
vzdělávání (Vstup + další
vvbavení oro školní klub)

xx1.2,3.32019900 000lCT v moderní škole (3 lcT
učebnv)

x1.2,3-12019900 000Komunikujeme v Evropě (2
iazvkové učebnv)

1. Zâkladni škola
Holešov
ICO: 708 793 89
RED IZO: 600 118 517
IZO: 102 519 374

Cizi
jazyk

Práce
s digitál.
techno-
logiemi

Technic
kéa
emesl

né
obory*

P írodní
vědy *

Bezbariér
ovost
školy'
školskéh
o zaŕizeni

s vazbou na klíěové kompetence lRoP
í kapacit
kmenovr c
h učeben
mate sh c
h nebo
základních
škol *

očekávan
termín
realizace
projektu (od
- do)

očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Název projektu:ldentifikace školy'
školského zaízeni ći
dalšího subjektu

Soulad
s cílem
MAP*

Typ proiektu:
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Typ proiektu
s na

Název projektu: očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

očekávan
termín
realizace
projektu (od
- do)

Soulad
s cílem
MAP*

Clzi
jazyk

Pfirodní
vědy *

Technic
kéa
emesl

né
obory *

Práce
s digitál.
techno-
logiemi

Bezbariér
ovost
školy'
školskéh
o zaŕizeni

Rozši ován
í kapacit
kmenovt c
h učeben
mate sh c
h nebo
základnĺch
škol ***

Rekonstrukce jazykov'ch
učeben 1' a 2. stupně (podlahy'
lcT technika, nábytek,
ozvučení)

2250
000

2018 1.2,3.1,
3.3

x x

Vybudování prostor pro
polytechnické vzdělávání
Školní dílny (stavební práce,
wbavení)

2 000 000 2023 1.2,3.2,
3.4

x X

1 500 000 2022 1.2,3.2,
3-4 x

Rekonstrukce školní cvičné
kuchy ky (podlahy, rozvody,
nábvtek)

Rekonstrukce prostor školní
druŽiny (stavební pravy,
vvbavení nábvtkem)

3 500 000 2023 1.3,3.2 x x x

ldentifikace školy'
školského zaizení ći
da!šího subjektu

2 000 000 2017 1.2,3.2 x xZlepšení podmínek
polytechnickou v, uku

pro

1.2,3.2,
3.3

x x
Modemizace lCT ve škole -
zajištění standardu konektivity
školv

1 500 000 2021-2023

1.2,3.2 X
Tvo ivá keramika (keramická
pec s p íslušenstvím) 150 000 2019-2023

1-2
3.2
3.4

3.1,
3.3, X x X

Żâkladni škola,
Kostelec u Holešova,
okres Kroměffž
ICO 7OB 427 61
RED IZO: 600 118 568
IZO:102 519 528

Učíme se na pť'dě
rekonstrukce p dních prostor
v historické budově (vybudování
4 místností pro v uku cizích
jazyk , informatiky, moŽnost
v1iuky ZUŠ v rámci 20|eté
spolupráce škol Keramiky'
skladu)

í0 000 000 2020-2023

50 000 2017-2018 3-2 xBylinková zahrâdka

x xPolytechnick ateliér
(rekonstrukce podkroví pro 10 000 000 2022-2024

,3
,3

.2,

.4,
1.2
3.3
4.1

Żâkladni škola
a Mate ská škola
Rymice, okres
Kromě ĺŽ
ICO: 709 850 65
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x1.2,
3.3

3.2,2018-2020130 000Vybavení odbom ch učeben -
panel zručnosti' tablety, lT

Zâk|adni
Ludslavice,
Kromě íŽ

škola
okres x

Xx12,31
332020-20232 000 000

Modernizace jazykové a digitální
učebny (stavební upravy,
podlahy, okna, vybavení
nábytkem' lCT technikou)

2019-2023250 00Revitalizace školn í zahradyŻâkladni škola
a mate ská škola
Žeranovice
lČo: 75o 236 61
RED IZO: 600 118 738
IZO: 107 609 592

xx1.2,3.2

xx1.2,3.1,
3.3

2017-2023450 000lCT v moderní škole

x1.2,3.22019-2023440 000Do p írody ještě blíŽ - venkovní
učebna

Żâkladni škola
P ílepy' okres
Kromě íž,
p íspěvková
organizace
ICO: 750 235 80
RED IZO: 600 118 703
lZo: 108 020 85í

X
1

3
3

3, 3.1,
2,3.3,
4

2019-2020470 000
Vybavení SK a SD' vybavení
tělocvičny nov m ná adím a
náčiním

Xxx

xx1-2,3.22019-2020700 000Vybavení školn í zahrady

10 000 000

Vybavení budovy ZS + lT -
zasíťování odborné uěebny -
chemie, Íyziky (podlahy'
rozvody, opravy omítek... ),
cvičná kuchy ka, čítárna,
knihovna, v tvarn1i ateliér,
keramická dílna, hudební studio
_ hudebna (p dní vestavba)

2. Zâkladni škola
Holešov
ICO:63458799
RED 120:600 'l '18 509
IZO:102 519 358

xxxx
1

3
3

2,3.1,
2,3.3,
4

2021-2024

vybudování odborné pracovny a
skladu pro pom cky)

P írodní
vědy *

Cizí
jazyk

Práce
s digitáI.
techno-
Iogiemi

Technic
ké a
emesl

ne
obory*

Rozši ován
í kapacit
kmenov c
h uěeben
mate sh c
h nebo
základních
škol *"

Bezbariér
ovost
škoIy'
ško!skéh
o zaŕizení

s vazbou na klíčové kompetence lRoP
ldentiÍikace školy'
školského zaŕizeni či
dalšího subjektu

RED 120:600118291
IZO:102140 944

Soulad
s cílem
MAP*

očekávan
termín
realizace
projektu (od
- do)

očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Název pĘektu: Typ projektu:
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Typ projektu:
s vazbou na k!íčové kompetence IROP

Název projektu očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

očekávan
termín
realizace
projektu (od
- do)

Soulad
s cílem
MAP*

Cizi
jazyk

P írodní
vědy *

Technic
kéa
emesl

né
obory **

Práce
s digita!.
techno-
logiemi

Bezbariér
ovost
škoIy'
školskéh
o za ízeni

Rozši ován
í kapacit
kmenov. c
h učeben
mate skt c
h nebo
základních
škol **

Rekonstrukce hospodá ské
budovy pro čely Školní druŽiny

2 000 000 2018-2020 1.2,3.1,
3.3 X x

ldentifikace školy'
školského zaŕízeni či
da!šího subjektu

ICO: 750 209 80
RED IZO: 600 'l 18 363
IZO: 102 519 137

Bezbariérov v1itah a
rekonstrukce p dní vestavby,
multimediální technika + učebna

I 000 000 2019-2023 1.3,3.4 x x x x

1.3,3.2 xVybavení dílny a kuchyně 300 000 2019-2023

300 000 2019-2023 1.3,3.2 xEkozahrada

Komunitní centrum 650 000 20't8 '1.3 x x

St edisko volného
času, p íspěvková
organizace
ICO: 750 886 06
RED lZo:673 'ĺ01 533
IZO: 173101 607

Vybudování odbom ch učeben
a bezbariérovost

I 500 000 2017-2019 1.2, 3.'ĺ'
3.2,3.3.

x x x x

Zâkladni škola Jana
Bezděka Martinice
lČo: 75o 224 94
RED lZo: 600 'ĺ18 428
IZO: 102 519 226
Mate ská škola
Prusinovice, okres
Kromě íŽ
ICO: 70 988 391
RED IZO: 6001-17871

MŠ Prusinovice
pravy a nástavba

stavební
12 500 000 2017-2019 1.1 X

4 500 000 2022-2023 1.1 X

Mate ská škola,
Kostelec u Holešova,
okres Kromě ĺž
lČo: 75o 227 70
RED IZO: 600117944
IZO:107609517

Nav šení kapacity Mate ské
školy Kostelec u Holešova

zaškrtněte typ projektu, kteryi byl pro p íslušnou školu, prioritní pro investiční intervence z lRoP; lue zaškrtnout vĺce moŽností;
" uvedte číslo cíleicílťl
** DeÍinice bude součástí dokumentace k p íslušné u'zvě vyhláŠené v rámci lRoP.
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze Ve Vazbě na cizí jazyk, p írodní vědy' technické a emeslné obory;
**** bezbariérovost je relevantní vŽdy, pokud by chtěla škola či školské zaízení realizovat samostatn projekt na bezbariérovost, musí zde b1i't zaškrtnuto;
""*** rozšĺ ování kapacit kmenorn' ch učeben základních škol je moŽné pouze v odrivodněn ch p ípadech ve správních obvodech oRP se sociálně vyloučenou lokalitou.
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1.22017-2018400 000Nová kotelna

1.2,3.62019-20211 700 000Vybaven í tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny
1.2.3.62020-20224 500 000Nové školní h iště včetně parkovací plochy a nového oplocení Školv

300 000Komplexn ĺ zabezpećov ací svstém školv 2020-2022
1,22020-20222 000 000Budova ZS technické zhodnocení (server, PC pro admin' zaměstnance)2. Zâkladni š koIa Holešov

lČo:63458799
RED 120:600 118 509
lzo.102 519 358

'ĺ 000 000Rekonstrukce sborovny školy (podlahy, lCT technika a rozvody, osvětlení'
kuchvtŤsk'í kout)

1.2,2.12021-2023

1.22021-20233 000 000Rekonstrukce Školních Šaten pro 24_28tíd
íoodlahv. vvbavení)

1.22020-20237 000 000Energetické tjspory oh evu teplé vody v budově školy (solární konektory)

1.22021-20233 000 000Skolní zahrada - prava zeleně a venkovního prostranství v areálu školy
(stromv' mobiliá , odpočinková z na)

1.22021-2023'ĺ7 000 000Rekonstrukce kanalizace a el. rozvodťt ve škole a školní kuchyni
Vvbudován í uč|te|ské i ídelnv 1.22021-20231 000 000

4 000 000Rekonstrukce vzduchotechnikv, chladicích box školní kuchvně 1.22021-2023
20231 800 000Rekonstrukce tělocvičny - podlaha, osvětlení 1.2,3.6

1.22023700 000Rekonstrukce Íiltrace bazénu3' Základní škola HoIešov
ICO 7OB 414 71
RED IZO:600 118 525
IZO:102 519 382

Rekonstrukce školní druŽinv (3 místnosti + kabinet) 1.22022-20234 000 000
6 800 000Rekonstrukce sportovn í halY 1.2,3.62022-202s
4 000 000Rekonstrukce chodeb staré budovy 1.22020-2028

1.22020-20252 500 000Rekonstrukce kancelá í a iednacích místností

1.22019-2025120 000oprava v nové budově - podlahy ve sprchách pod sportovní halou
a obklad schodiště

1.22019-2020300 000Rekonstrukce dílny školníka a b valého bytu školníka
1.22017-20234 000 000Rekonstrukce ětv t íd Ve staré budově

80 000Rekonstrukce okapovÝch chodník a odvlhčení suterénu staré budovy 1.22021
2020-20287 000 000Škola v novém kabátě (nová fasáda staré budovy) 1.2

220 000Sportujeme ve školní druŽině (povrch a Vybavení školní zahrady určené
pro záimové vzdělávání v ŠD)

1.2,3.62020-2025

1. Základnĺ škola Holešov
ICO: 7OB 793 89
RED IZO: 600 118 517
tzo'. 102 519 374

2019-202812 000 000Rekonstrukce sportovního h iště 1.2,3.6

ldentiŕikace školy' školského za ízení či
dalšího subiektu
Název:
lco:
RED IZO:
tzo:

očekávané
ce!kové náklady
na projekt v Kč

Název projektu: Soulad
s cílem
MAP"

očekávan
teľmín reaIizace
pĘektu (od -
do)

Seznam investičních záměr mimo investičnĺ intervence v sc 2.4 lRoP a pro integrované nástroje tTl, lPRÚ a CLLD zpracovany pro oRP Holešov
A. Základní školy a zďlmové a neformální vzdělávání

22

Projekt: Místní akční plán
vzdělávání ll pro oRP Holešov
c2.02.3.68/0.0 t0.0t 17 047 I 00091 59

strategich.ŕ rámec MAP pro oRP Holešov
verze 7.0

ze dne 23. 4.2021



Rekonstrukce žákovsk ch šaten - podlahy, šatní sk í ky,
sklepních prostor

sanace
3 000 000 2021-2023 1.2

Boilerv k oh evu VodV + rozvodn, materiál 300 000 2020-2022 1.2
Kompletní rekonstrukce - oprava sociálního zaízení, kanalizace, el.
rozvodŮ. k ie (WC. umÝvárnv. sorchv) 4 500 000 2021-2023 12

Zateplení oken - izolace, těsnění' v měna skel za termoizolační 2 000 000 2021-2022 1.2
oprava Vstupních historicktích dve í 70 000 2020-2022 1.2

oprava schod u hlavního vstupu do Školy 200 000 2021-2023 12
P íst ešek na dv r školv 100 000 2021-2023 1.2
Rekonstrukce - oprava kancelá í, kabinetŮ, sborovny (podlahy' funkční
nábvtek, VÝmalba, zateplení podkroví - izolace) 2 000 000 2021-2023 1.2

oprava izolaçn kolem obvodu celé školv 800 000 2021-2022 1.2
oprava fasádv školv 1 5 000 000 2021-2025 1.2
oprava fasády školv 2 000 000 2022-2024 1.2Zâkladní škola a mate ská škola Rymice,

okres Kromě íž
ICO: 7Og 850 65
RED 120:600 118 291
IZO:102140 944

Rekonstrukce druŽiny zbyvalé v dejny stravy - odvlhÖení zdiva, zizení
WC, šaten, nové elektroinstalace, topení, osvětlení' po ízení nábytku
(Nov nábytek do Šatny a hydroizolace Školní budovy)

750 000 2021-2023 1.2

Rekonstrukce tělocvičny - rekonstrukce (v1iměna) podlahy, osvětlení,
stropního podhledu. vÝměna či nové ešení obloŽení. vstupních dve í

4 500 000 2020-2022 1.2,3.6

Rekonstrukce školního rozhlasu 100 000 2018-2020 1.2

Rekonstrukce WC pro Žáky 100 000 2018-2020 1.2

otopnÝ svstém - kotelna. rozvodv 3 000 000 2018-2023 1.2

Elektroinstalace 4 000 000 2020-2022 1.2
Atletika pro VŠechny - v areálu h iště Na rybníku vybudování dvou drah
oro běh na 60 m + doskočiŠtě oro skok dalekÝ 500 000 2020-2023 1.2,3.6

Zâkladni škola, Kostelec u Holešova, okres
Kromě íż
ICO 7OB 427 61
RED IZO: 600 118 568
IZO: 102 519 528

Rekonstrukce šaten ZŚ - vyiměna laviček, odkládacích polic, v měna
dve í, oddělení šaten jednotliv ch t íd, osvětlení, malování, doplnění
sk í kami

700 000 2020-2023 1.2

Nov kabát pro školu - energetická opatení na části budovy 6 000 000 2020-2023 1.2

660 000 2017-2023 1.2,3.6

Základní ško!a P ílepy'
p íspěvková oľganizace
ICO:75023580
RED IZO: 600 1 18 703
IZO:108 020 851

okres Kromě íž,

Sportujeme bezpeěně

500 000 2019-2023 1.2Rekonstrukce a vybavení v de|ny a jídelny

oprava st echv a zateplení strop staré školní budovy 'ĺ 200 000 2017-2023 1.2

Rekonstrukce t ídv školní druŽinv 450 000 2017 1.2

Rekonstrukce vŠech t íd Ve staré i nové budově (stavební pravy' podlaha'
okna. wbavení. lT tabule)

3 000 000 2020-2023 1.2.

Zâkladni škola a mate ská škoIa Zeranovice
ICO: 750 236 61
RED IZO: 600 1 18 738
IZO: 107 609 592
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1.32019-2020950 000Rekonstrukce budovy - fasáda ve dvo e, podlahové krytiny' prava dvora,
a kanalizace

Městské kultuľní st edisko
p ĺspěvková organizace
lČo: oo4 866 39

Holešov 2018-20201 550 000Rekonstrukce budovy - fasáda, v1iměna a renovace oken a vrat, renovace
vitráží. zateolen í sklad u

1.3

2018-2020450 000Oprava podlahy a v1iměna kotlťl 1.2

1.22019-2021300 000Rekonstrukce školních Šaten (podlaha' obkladv' vybavení, opravv)
Rekonstrukce Školní kuchvněZákladni škola Ludslavice, okres Kromě íž

lČo: 75o 209 80
RED IZO: 600 118 363
IZO: 1O2 519 137

1.22018-20202 000 000
2 000 000Vybudování Venkovní učebny a sportovního h iště na školní zahradě 1.22020-2023

Kompletní rekonstrukce budovy (okna, podlahy, technická místnost,
rozvodV tech n ického vvbaven í)

1.22020-20232 000 000

150 000Elektronické zabezpečení vchodu do Školní budovy 1.22019-2020
122020-2023500 000Rekonstrukce t ídv mate ské Školy

1.22020-2023500 000Rekonstrukce WC pro żáky v celé budově, vytvo it 'l sprchov1i kout pro
postiženého Žáka

B. Mate ské školy

24
Pľojekt: Místní akční plán
vzdělávání ll pro oRP Holešov
c2.02.3.68t0.0 to.o I 1 7 047 I ooo91 59

1.12018-2019300 000MŠ Masarykova - oprava cesty a p íjezdového chodníku

1.1201760 000MS Zopy - opravy interiéru

20172s0 000MŠ Masarykova rekonstrukce budovy 1.1

1.12019-202095 000MŠ Masarykova oprava a zatepĺeníp dy

1.12018-2020200 000MŠ Žopy oprava terasy

oprava fasády MŠ Masarykova 1.12018-20201 500 000

500 000oprava fasády MŠ ŽopyMate ská škola, Holešov, Masarykova 636,
okres Kromě íŽ
lČo: 7o9 933 35
RED lZo: 600 1í8 134
IZO: 107 609 738

1-12018-2020

1,1201875 000Myčka

300 000Mlhoviště' hry s vodou 1.12020-2023

1.12020-20231 000 000Herní prvky na zahradě MŠ

90 000Mobiln í interaktivn í tabule 1.12020-2023

2020-20233 100 000Zateplení budovyMate ská ško!a, Holešov, Grohova í392,
okres Kromě íž
lČo: 7o9 988 92
RED IZO: 600 117 561
tzo:

1.1

Název projektu:ldentifikace školy, školského za ízení či
daIšího subjektu
Název:
lco:
RED !ZO:
tzo:

Soulad
s cílem
MAP*

oěekávan
teľmín realizace
pĘektu (od -
do)

očekávané
celkové náklady
na projekt v Kč
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verze 7.0
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1.12020-20221 000 000Nové vybavení MS Němčice

Mate ská škola Němčice
ICO: 750 226 99
RED IZO: 600117 634
lZo:1o7 609 í26

1.12020-2022150 000Zastínění pískoviště altánem

1.12020-2022900 000Rekonstrukce sociál n ího zaízeníMate ská škola Ludslavice, okľes Kromě íž
lČo: 75o 209 71
RED IZO: 600117847
IZO: 107609363

Mate ská škola' P ílepy, okres Kromě íŽ
lČo:75o 219 51
RED IZO: 600118142
IZO:107609754

1.12020-2023140 000l nteraktivn í tabule - multiboard

lnteraktivn í tabule 1.12017-2018150 000

1.12017-20191 500 000Vybudování nové v dejny jídelMate ská škola Martinice
ICO: 750 224 86
RED lZo: 600 1'ĺ8 258
IZO: 173 000 045

1.12020-2022500 000P írodní zahrada

1.12018-2019s00 000Rekonstrukce školn í v dejny

Dopravní h iště v MŠ Míškovice 1.12018-2019I 000 000

Bezpečnost v MŠ MíŠkoviceMate ská škola Míškovice, okres Kromě iž
ICO 75021587
RED IZO: 600117821
IZO: 107609339

1.12017-201830 000

Mate ská škola, Lechotice, okres Kromě íž
ICO:750 217 49
RED IZO: 600117839
IZO: 107609355

1.12019350 000Revitalizace školní zahrady s Venkovní učebnou

2020-2022s 500 000Rekonstrukce budovy č. p. 1409 - zděné části vcetně SJ - zateplení,
rekonstrukce rozvod . vvtápění. kanalizace. VÝměna oken. zatepleníterasv 1.1

1.12020-2021'ĺ 400 000Školní zahrada - oplocení a prava zpevněn ch ploch

Rekonstrukce budovy ě. p. '1409 - d evěná část - zateplení, rekonstrukce
st ešní krytiny, stavební ripravy objektu - vnit ní i vnější povrchy
íhvdroizolace. omítkv. nátěrv. kanalizace. rozvodv. vvtápění)

Mate ská škola Sluníčko Holešov
ICO: 709 936 96
RED IZO: 600 1'18 118
lZo: 1o7 609 711

1.12018-20205 000 000

Schválil rídící v bor MAP jako aktuální platnou verzi 7 .O _ k 23. 4. 2021 1 v Holešově dr" /3' ',/a,Í4Podpis p edsedy ídícího v boru MAP

lDokumentbudeplatn dotédoby,neŽbudenaŘolRoPdoručenap ípadnáaktualizaceschválenaŘvnłRp.AktualizacejemoŽnáĺxza6měsícrj.
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