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MAP JMK

21 místních akčních plánů

Dokument MAP, akční plán, web, strategický rámec

Různá míra zpracování opatření i prezentace aktivit MAP

Celkem vymezeno 88 cílů, průměrně 4 cíle (3 x 8)

Přes 250 opatření



MAP JMK

MAP Slavkov u Brna

1) Počet dětí ve třídě v mateřských školách odpovídající maximálně interaktivní a efektivní výuce

2 )Finanční prostředky pro MŠ a ZŠ a zájmové organizace průběžně k dispozici pro obnovu materiálně-
technického vybavení

3) Kvalitní předškolní vzdělávání v mateřských školách s důrazem na moderní metody práce s dětmi a 
kreativitu vyučujících

4) Úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků dle věku zjišťovaná ověřenými srovnávacími nástroji

5) Společné vzdělávání v základním školství v kvalitních podmínkách pro integraci žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

6) Kvalitní prostředí pro polytechnickou výchovu a vzdělávání

7) Spolupracující školy, zájmové organizace a firmy v oblasti polytechnické výchovy a vzdělávání

8) Odpovídající infrastruktura základních škol, mateřských škol a zájmových organizací



Celkový přehled vymezených cílů
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Témata jednotlivých cílů

Rodič: informovanost

Učitel: rozvoj, kvalita, vedení

Škola: infrastruktura, kvalita, atmosféra a prostředí, polytechnika

Žák: rovný přístup, gramotnosti, spokojenost, vývoj, ohrožení

Spolupráce, plánování

Zájmové vzdělávání: mimoškolní aktivity



Opatření a počet řešících MAP
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Polytechnika

Ohrožení a znevýhodnění žáci

Inkluze

Tvůrčí a bezpečné prostředí školy

Spolupráce učitelů a rodičů

Vybavení, bezbariérovost

Institucionální spolupráce

Rozvoj a kvalita pedagogů



Skupiny opatření MAP

Infrastruktura
• Rozšíření kapacity, rekonstrukce, nové budovy (8)

• Vybavení a bezbariérovost (17) 

Modernizace, konektivita, úprava okolí školy, specializované učebny

Inkluze a společné vzdělávání (11)

Podpora společného vzdělávání, neomezený přístup

Personální kapacity



Skupiny opatření MAP

Kvalita vzdělávání
• Individuální přístup (9)

Nižší počet žáků, reflexe individuálních potřeb

• Gramotnosti (6)

Čtenářská a matematická gramotnost

• Kompetence (5)

Podpora klíčových kompetencí

• Polytechnika (10)

Zvyšování kvality, materiální zázemí, EVVO, podpora zručnosti a 



Skupiny opatření MAP

Kvalita vzdělávání
• Kariérové poradenství (5)

Spolupráce s firmami, kvalita, podpora poskytování

• Podnikavost (4)

• Nadaní žáci a talenti (6)

Identifikace a jejich podpora

• Ohrožení a znevýhodnění žáci (10)

Podpora a prevence, speciální potřeby, obtížné životní situace

• Ostatní 

Aktivní volný čas, alternativy, logopedie, občanský aktivismus, přechod z MŠ, 
osobní růst



Skupiny opatření MAP

Škola a její prostředí
• Tvůrčí a bezpečné prostředí (11)

Pozitivní klima, moderní, bezpečné, tvůrčí, zdravé prostředí

• Otevřenost, komunikace, participace (6)

Komunitní úloha, společenské centrum, podpora participace aktérů

Spolupráce
• Rodiče a učitelé (15)

Zajištění informovanosti, sdílení zkušeností, setkávání, komunikace 

• Instituce (17)

Školy, firmy a živnostníci, spolky a zájmové vzdělávání, obce, ÚP ČR, NNO, knihovny



Skupiny opatření MAP

Pedagogové a vedení škol
• Kapacity (4)

Asistenti pedagoga, psychologové, rodilí mluvčí, kvalifikovaní pracovníci

• Management a strategie (6)

Manažerské dovednosti, strategie řízení, vzdělávání

• Rozvoj a kvalita pedagogů (19)

Všestranný, osobnostní a odborný rozvoj

Inkluze, žáci s SVP, polytechnika, nové metody výuky



Skupiny opatření MAP

Zájmové vzdělávání (16)
Rozvoj mimoškolních aktivit, modernizace v rámci určitých témat 
(polytechnika apod.), propojování formálního a neformálního vzdělávání

Ostatní
Vytvoření databáze asistentů pedagoga, podpora dotačního poradenství, 
optimalizace provozu škol, zkvalitnění oborových didaktik, genderová 
vyváženost pedagogických sborů



Realizační aktivity

Šablony 
Výčty na webových stránkách MAP

DVPP, Osobnostně sociální rozvoj, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, 
Tandemová výuka, Čtenářské kluby

Chůva, školní asistent

Projekt
Někdy nejasné rozdělení

Škola hrou, Poznej svůj region, Akce pro děti (Psí řeč, Hasiči)



Realizační aktivity

Žáci 
Vzdělávací programy na klíč, besedy a přednášky (ICT, bezpečnost, 
polytechnika), motivační aktivity (volba povolání)

Tematické kluby, sportovní aktivity, soutěže

Parlamenty

Adaptační kurzy a volnočasové aktivity

Sdílený rodilý mluvčí

Místní učení, regionální učebnice

Projektové dny



Realizační aktivity

Pedagogičtí pracovníci
Workshopy, vzdělávací akce, semináře

Metodické kabinety, sdílení zkušeností a setkávání, hospitace

Podpora vedení a managementu, koordinátoři, sdílení úvazků specialistů

Nákup pomůcek

Témata: gramotnosti, inkluze, problémový žák, žák s SVP, legislativa, 
individuální přístup, komunikace s rodiči a žáky, budování třídního 
klimatu



Realizační aktivity

Ostatní
Komunitní dílny

Aktivity pro rodiče, besedy, přednášky

Spolupráce s živnostníky a firmami (databáze, setkávání)

Spolupráce s knihovnami

Aktivity v území pro všechny školy (právní, projektová, tematická pomoc)

Konference (podnikavost) a veletrhy (další studium)



Děkuji za pozornost

Mgr. Martin Majcík

Metodik TS Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

+420 727 813 551

majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz
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