INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PROJEKTU
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ II
únor 2019

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAP ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

1. číslo

Do rukou se vám dostává první číslo informačního zpravodaje projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Valašské Meziříčí II“, který realizuje DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Naším cílem je vám touto formou
zprostředkovat základní informace o průběhu realizace tohoto projektu ve stručné a přehledné formě.
Realizační tým MAP II

Co je MAP?
Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které
podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a
neformálního vzdělávání. MAP je produktem
spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a
jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací
politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti a
lokálních přínosů.

Meziříčí (zřizovatelé škol, vedení škol, učitelé, Zlínský
kraj, Národní institut dalšího vzdělávání, rodiče atd.).

Místí akční plán II
V únoru 2018 skončil dvouletý projekt MAP, jehož cílem
bylo zpracování základní úrovně MAP zaměřeného na
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních
školách v ORP Valašské Meziříčí prostřednictvím
podpory spolupráce zřizovatelů škol, školských zařízení
a ostatních aktérů ve vzdělávání. Od srpna 2018 začala
realizace projektu MAP II. Tento čtyřletý projekt, s
rozpočtem více než 10,5 mil. Kč, na předchozí projekt
přímo navazuje a dále rozvíjí aktivity společného
plánování a sdílení aktivit v území.

Administrativní podporu v rámci celého procesu
rozvoje, aktualizace a evaluace MAP zajišťuje Realizační
tým MAP II (RT MAP II). Ten také zodpovídá za realizaci
celého projektu a jeho výstupy.
Pro témata, kterými se MAP II zabývá, bylo vytvořeno
pět pracovních skupin (PS). Ty slouží k výměně
zkušeností a odborných znalostí v dané problematice a
jsou poradními orgány ŘV MAP II:



Organizační zajištění projektu



Hlavním pracovním orgánem partnerství je Řídící výbor
MAP II (ŘV MAP II), který tvoří zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Valašské




PS pro financování
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a
rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rovné příležitosti
PS pro další témata
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Zapojené školy
Do projektu je zapojeno celkem 35 školských organizací
z celého ORP Valašské Meziříčí. Jedná se o školy
zřizované jednotlivými obcemi, ale také Zlínským
krajem, MŠMT nebo církví.
Mateřské školy: MŠ Hrachovec, MŠ Kelč, MŠ Kraiczova,
MŠ Krhová, MŠ Křižná, MŠ Lešná, MŠ Podlesí,
MŠ Seifertova, MŠ Střítež nad Bečvou, MŠ Štěpánov,
MŠ Vyhlídka, MŠ Zašová
Základní školy: ZŠ Kelč, ZŠ Krhová, ZŠ Křižná, ZŠ Lešná,
ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka,
ZŠ Zašová, ZŠ Žerotínova

 Ve středu 27. března 2019 se uskuteční 3. zasedání
Řídícího výboru MAP II. Pozvánka na zasedání,
společně s programem, budou uveřejněny na
webových stránkách projektu a na facebookovém
profilu.

Kde je možné získat informace k MAP?
Informace k projektu MAP II jsou k dispozici na
pravidelně aktualizovaných webových stránkách
projektu nebo na profilu na sociální síti Facebook.
Oslovit nás můžete také přímo prostřednictvím níže
uvedených kontaktů.

Sloučené školy: ZŠ a MŠ Branky, ZŠ a MŠ Choryně,
ZŠ a MŠ Jarcová, ZŠ a MŠ Kladeruby, ZŠ a MŠ Kunovice,
ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Mikulůvka, ZŠ a MŠ Police,
ZŠ a MŠ Poličná

Manažer projektu
Ing. Václav Valčík / valcik@muvalmez.cz

Speciální školy: ZŠ a MŠ Křižná, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově
postižené

Koordinátor
Mgr. Milan Knápek / zszerotinova@zszerotinova.cz

Základní umělecké školy: ZUŠ Alfréda Radoka,
ZUŠ B-Art

Vedoucí PS Financování
Ing. Josef Matocha / matocha@muvalmez.cz

Předseda ŘV MAP II
Mgr. František Svoboda / oubranky@vm.inext.cz

Vedoucí PS Čtenářská gramotnost
Mgr. Karolína Holl, DiS. / karolina.holl@muvalmez.cz

Aktuální informace k MAP
 Ve středu 06.02.2019 se ve velké zasedací místnosti
MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnila minikonference,
jejímž cílem bylo posílit přenos reálných potřeb ze
škol do MAP.

Vedoucí PS Matematická gramotnost
Mgr. Milan Hendrych / reditel@zssafarikova.cz
Vedoucí PS Rovné příležitosti
Ing. Monika Maňáková / manakova@muvalmez.cz
Vedoucí PS Další témata
Ing. Daniel Šulák / sulak@muvalmez.cz
Webové stránky:
http://www.meziricsko.cz/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavaniorp-valasske-mezirici-ii/
Facebook:
https://www.facebook.com/MAPIIValMez/
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