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Informační zpravodaj 

MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

V červenci 2016 vzniklo v rámci mikroregionu administrativní zázemí pro další rozvoj meziobecní 
spolupráce s názvem Centrum společných služeb, a to v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR. Cílem 
je především zkvalitnit a zefektivnit výkon veřejné správy a veřejných služeb a sdílet zkušenosti 
a dobrou praxi v rámci mikroregionu. 
Od 1. března 2020 projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ 
známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) pokračuje již druhým prodloužením. Projekt bude 

nově ukončen 31. 12. 2020 a činnost bude zaměřena zejména na následující oblasti: 
• běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích mikroregionu; 

• ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní 
smlouvy. 

 

OBCE SE ZAPOJUJÍ DO INICIATIVY #sazimebudoucnost 

Obce Police a Loučka získaly 100% dotaci na výsadbu stromů typických pro zdejší valašskou krajinu. 

Autor:  Roman Bambuch 

 

Státní fond životního prostředí v březnu akceptoval 
žádost obce Police o dotaci na realizaci akce 

„Výsadba dřevin ve stavebním obvodu Výpusta“ 
(reg. č. 1190900316). Nově tak zde bude vysazeno 
21 stromů, mezi kterými se objeví javor, habr, dub nebo 
lípa.  

V dubnu byla akceptována také žádost obce Loučka 
o dotaci na akci s názvem „Výsadba dřevin v obci Loučka“ 
(reg. č. 1190900399). Zde bude vysázeno celkem 
16 stromů, a to dub, javor a lípa. 

 V obou případech je však myšleno i na zachování vysazené zeleně, která v posledních letech trpí 
zejména suchem, a proto je naplánováno také pořízení technologií pro závlahu nově vysazovaných 
stromů v podobě zavlažovacích vaků. Realizace obou akcí je naplánována na rok 2020 a k samotné 
výsadbě budou pozváni všichni, kteří budou mít čas a chuť se zapojit. 

„Tyto projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí 

ministerstva životního prostředí.“ 

Autor:  Helena Dobešová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICKÁ SENIORKARTA 

Obec Police v rámci motivačního programu Aktivní senior 2020 zavedla Polickou SeniorKARTU, jejímž 

cílem je motivovat občany starší 60 let. Není samozřejmost, že se senioři aktivně účastní 
na společenském životě, vzdělání i pohybových aktivitách. Do SeniorKARTY občané během roku 
sbírají razítka nebo podpisy za veškeré akce, které jsou pořádané v obci Police nebo obcí Police, které 
jsou bodově ohodnoceny a rozděleny do 3 kategorií + speciální body za SeniorOBÁLKU na lednici. 

Po nasbírání alespoň 20 bodů pak jejich úsilí a snaha budou odměněny slosováním o hodnotné 
poukazy, např. procedury pro 2 v pivních lázních.  
 

 

Autor:  Karolína Holl 

 COVID-19: ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POMOCI V SOCIÁLNÍ 
OBLASTI 

V souvislosti se současnou nepříznivou epidemiologickou situací způsobenou novým koronavirem 
nabízí svou pomoc sociální pracovníci Městského úřadu Valašské Meziříčí. 

Potřebujete pomoci vyřídit své záležitosti a vzhledem k situaci si nevíte rady? Potřebujete pomoci 
s kontaktem s úřady nebo jinými institucemi? Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci? Potřebujete 
si s někým promluvit například o svých obavách? Pak můžete zavolat na následující kontakty, kde se 
Vám pokusí přímo pomoci, nebo Vám poskytnou kontakt na příslušnou organizaci či instituci: 602 583 
936, 727 872 409, 606 739 933. 

Více informací naleznete v aktualitách na stránkách www.meziricsko.cz. 

Autor:  Jan Foltýn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU LOUČKA 

Obec Loučka bude v tomto roce 
rekonstruovat budovy obecního úřadu. 
Plánována je oprava střechy, výměna 
stávajících plechových vrat, oprava 
vnitřních omítek i fasády ad. 

Na akci „Rekonstrukce budovy obecního 
úřadu“ (registrařní č. 117D8210E2928) 
s přepokládanými náklady 2 416 313 Kč 
obec Loučka získala 70% dotaci 
od Ministerstva pro místní rozvoj. Obec 

tak se svou žádostí uspěla ve velké 
konkurenci projektů ostatních obcí po celé 
České republice. 

Autor: Václav Valčík 

PROJEKT MAP II – VE STÍNU PANDEMIE COVID-19 

Zákaz hromadných akcí, uzavření mateřských a základních škol a další nutná opatření přijatá 
k zamezení šíření nového koronaviru dopadla rovněž na plánované akce a aktivity, které se měly 
uskutečnit v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“. 

V úterý 17. března 2020 se ve freskovém sále zámku Žerotínů měl uskutečnit odborný seminář 
pro pedagogy s uznávaným odborníkem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D., po kterém měl následovat 
i workshop pro rodiče. Téma obou akcí bylo totožné – Odměny a tresty ve školní praxi. Obě tyto akce 

byly přeloženy, a to na 7. duben 2021. Přesunuty byly rovněž další plánované akce a aktivity nejen 
pro pedagogy a rodiče, ale také pro děti a žáky mateřských a základních škol. 

I přes současnou nelehkou situaci dále pokračují práce na strategickém rámci, dokumentu 

pokrývajícím všechny plánované investiční akce škol a plánují se další zajímavé akce a aktivity. 
S příklady toho, co se v rámci projektu MAP II podařilo realizovat v uplynulém období, se můžete 
seznámit v mimořádné příloze tohoto čísla informačního zpravodaje. Navštívit můžete rovněž 
webové stránky projektu nebo profil na FaceBook – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Valašské Meziříčí II. 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními 

a investičními fondy v rámci OP VVV. 

 

Autor: Helena Dobešová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MIKROREGIONU 

Od října loňského roku běží ve Valašském Meziříčí nový projekt zaměřený na podporu inkluzivního 
vzdělávání. Zařazeno je do něj pět zdejších základních a šest mateřských škol, které si samy mohly 
vybrat, do kterých aktivit se zapojí. Tento projekt má pomoci vytvořit systém podpůrných opatření, 
které řeší problematiku inkluzivního vzdělávání a zlepšují inkluzivní prostředí ve školách.  

U základních škol se tak děje především díky práci koordinátorů inkluze, školních speciálních 
pedagogů, školních asistentů nebo díky činnosti školního psychologa. Mezi pravidelné projektové 
aktivity pak patří doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Hodiny jsou zaměřeny na zlepšení 
matematické a čtenářské gramotnosti, ale reflektují i potřebu doučování v jiných předmětech 
vyučovaných na prvním a druhém stupni základní školy. Na všech školách jsou rovněž naplánovány 
i vzdělávací aktivity o prázdninách. Tyto činnosti mají za cíl podpořit především žáky 
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (žáky se sociálním 
znevýhodněním, žáky ze sociálně vyloučených lokalit). Kromě toho jsou v rámci projektu realizovány 
například i školicí aktivity zaměřené na rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, a to jak 
pro základní, tak i pro mateřské školy.  
U mateřských škol tak probíhají vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, individuální 
poradenství pro rodiče dětí, které jeví známky poruchy chování a dále také edukačně stimulační 
skupiny – program, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. I díky tomu 
tento projekt umožňuje nejenom lepší integritu dětí ze sociálně slabších rodin, ale také dětí 
s poruchami chování, do kolektivu a dále podporuje lepší komunikaci těchto dětí s kolektivem 
ve školce. Učí rodiče, jak správně pracovat se svými dětmi. Ke konci roku 2019 proběhlo v mateřských 
školách spoustu těchto aktivit. Děti s rodiči se hravou formou vzdělávali na společných dílničkách, 
které se v každé zapojené školce uskuteční minimálně dvakrát ročně, a to po dobu tří let. 
„Bylo příjemné, že děti pracovaly se svými rodiči. Také bylo velmi inspirující procvičování sluchové paměti 

a rytmizace slov a v neposlední řadě je třeba vyjádřit velké díky za připravené úkoly u stolečků. 

Ve workshopu bylo pamatováno skutečně na vše,“ sdělila maminka z MŠ Kraiczova.  
Samotný projekt s názvem „Podpora inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě 
Valašské Meziříčí“, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636, je spolufinancován 
Evropskou unií a s ním spojené aktivity, jsou plánovány až do konce září roku 2022. 

 

Autor: Martina Blažková

OBEC POLICE – NOVÝ ČLEN NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST ČR 

Obec Police zvítězila v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2019 a získala finanční odměnu 
500 000 Kč, která byla použita na aktivity vycházející z potřeb občanů, spolků, ale také MŠ a ZŠ Police. 
Dále byla přijata Koncepce rodinné politiky obce Police. Na základě těchto výsledků se obec rozhodla 

ke stupu mezi Zdravé obce, kde je možné zkušenosti sdílet a dále rozvíjet. 

Autor: Karolína Holl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAČÍNÁ DALŠÍ ETAPA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Jaké změny přinese další pokračování komunitního plánování, na které Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko získal podporu z evropských fondů? Bude i v budoucnu dostatek 

sociálních služeb pro obyvatele našeho regionu? Kde můžeme získat informace o možnostech péče 
a podpory pro sebe nebo pro naše blízké? Odpovídat bude jeden z odborníků, kteří se nově přidali 
k realizačnímu týmu komunitního plánování, Josef Zdražil. 

Čekají komunitní plánování nějaké změny? 

Plánování sociálních služeb má v tomto regionu dlouhou tradici a má i výsledky, takže změny sice 
budou, ale budou stavět na tom dobrém a fungujícím. Domluvili jsme se, že ještě více zapojíme obce 
mikroregionu. Ty mají důležitou roli zadavatelů služeb, svými rozpočty se podílí na financování sítě 
sociálních služeb a my bychom rádi, aby měly více informací a aby měly více možností ovlivňovat, jak ta 

síť služeb bude vypadat a fungovat. Plánujeme oslovit také některé sociální služby, které mají 
celokrajskou působnost, jako je krizová pomoc nebo raná péče. 

Jak konkrétně to uděláte? 

Pro obce mikroregionu chceme udělat to, že jim věnujeme více času a více prostoru pro setkávání 
a komunikaci. Vznikne nová pracovní skupina, která nebude jen o plánování služeb, ale také 
o tématech, jako je spolupráce se sociálními pracovníky města, sdílení informací, informovanost 
obyvatel apod.  

Co dalšího se chystá? 

Komunitní plánování je velmi široký projekt, který v sobě zahrnuje jak samotné plánování, tak akce 
zaměřené na informování obyvatel regionu. Především je to o spoustě jednání, ze kterých vznikne 
společné dílo, dokument komunitní plán. 

Budou vznikat nové služby? 

Obvykle vytvoření plánu předchází vzniku nových služeb nebo rozšíření těch stávajících. Komunitní 
plán má tu výhodu, že může reagovat na konkrétní potřeby lidí v regionu. Zároveň má nevýhodu 
v tom, že rozvoj sociálních služeb je většinou podmíněn zařazením nových kapacit do krajského plánu 
a v tu chvíli vstupuje naše ORP do soutěže s dalšími regiony Zlínského kraje o omezený balík peněz. 
O to precizněji odůvodněné a konkrétní musí být naše záměry a o to důležitější je shoda všech na tom, 
co je potřeba více a co méně. 

Hrozí, že by sociální služby mohly chybět? 

Mnozí z těch, kdo se v posledních letech snažili zajistit péči pro své blízké například v domovech 

pro seniory, by jistě mohli říci, že služby chybí již nyní. Navíc do deseti let se počet seniorů ve věku nad 
85 let zdvojnásobí. Zároveň s tím se každý rok ze Zlínského kraje odstěhuje přibližně 2500 lidí 
v mladém produktivním věku a tento trend je dlouhodobý. Takže jak statistika předpovídá, budeme 
mít dvojnásobné množství seniorů, kteří budou potřebovat péči, a budou nám chybět stovky až tisíce 
jejich dětí, které by pomohly péči zajišťovat v domácím prostředí. A to je jen jedna cílová skupina. 
Čekají nás diskuse o službách pro osoby se zdravotním postižením, pro ohrožené děti a jejich rodiny, 
pro osoby ohrožené závislostmi a další. Myslím si, že je čas přesvědčit krajské, ale i celostátní politiky, 
aby se zase začalo ve větší míře investovat do sociálních služeb. Komunitní plánování je prostor, 
ve kterém můžeme  

Více informací o komunitním plánování v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko podá koordinátor 
KPSS Jan Foltýn: foltyn.mikroregion@gmail.com 

Autor: Jan Foltýn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC BRANKY LETOS VYBUDUJE NOVÉ VODNÍ PRVKY NA SVÉM ÚZEMÍ 

Obec Branky bude v letošním roce realizovat za podpory Evropské unie – Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí projekt s názvem „Terénní 
úpravy – výstavba mokřadů a mokřadní nádrže na území v obci Branky“ (reg. č. projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010319) s dotací ve výši 326 530,29,- Kč. 

Předmětem projektu je vytvoření malé vodní nádrže a vybudování několika menších mokřadů. 
Realizací akce se Obec Branky zaměřuje na posílení funkčnosti krajinných prvků na katastrálním území 
obce Branky prostřednictvím vytvoření a obnovy vodních prvků, konkrétně mokřadních tůní 
na parcele č. 657/3, katastrálním území Branky v lokalitě Háje a mokřadní nádrže na parcelách č. 292/14, 
292/19, 292/21 a 1131/1 v katastrálním území Branky v lokalitě Srní dolina. 

Projekt řeší postupné ustupování až zánik původních mokřadních prvků mající význam zejména 
pro rozmnožování obojživelníků vázaných na vodní prostředí a ustupující retenční funkce krajiny 
na katastrálním území Branky, tedy zanikající schopnost přirozené akumulace vody v krajině. 
V realizovaných lokalitách tak vzniknou nové plochy s volnou hladinou, kde se zvýší kubatura zadržené 
vody a dojde ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Místa bude využívat lesní, polní zvěř a ptáci 
k napájení a rozmnožování obojživelníků čímž bude docházet k posílení ekologické stability a zvýšení 
biodiverzity daného území. 

 

POKRAČUJE PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE MIKROREGIONU 

Starostové obcí našeho mikroregionu se naplno pustili do plánování nových směrů rozvoje území 
do roku 2030. 

Stěžejním předpokladem rozvoje území je plán, na základě kterého by se průběžně připravovaly 
a hlavně realizovaly jednotlivé rozvojové záměry. Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dosud 

fungoval na základě strategického plánu z roku 2008, který už však pravdivě nereflektoval současný 
stav. V minulém roce proto obce společně přistoupily k jeho aktualizaci. 

V roce 2019 proto byla provedena podrobná 
analýza území, na základě které byly vydefinovány 
hlavní oblasti dalšího rozvoje a byla nastartována 
řada jednání k vydefinování společných záměrů 
k řešení. Pro lepší rozhodování zástupci absolvovali 
exkurzi za příklady dobré praxe v obci Hostětín 
a prošli také vzdělávacím kurzem ke strategickému 
řízení a plánování rozvoje území. 

K cíli se v současné době blíží také další z aktivit 
zaměřená na rozvoj území, a to zpracování analýz 

stavu zeleně v obcích Branky, , Loučka, Police 

 

Autor: Roman Bambuch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo – Oldřich Pavlík 

REVITALIZACE ZELENĚ VE STŘÍTEŽI NAD BEČVOU 

Obyvatelé Stříteže nad Bečvou se mohou těšit na nově upravená zelená prostranství na 4 plochách 
v centru obce. Již v tomto roce odstartuje projekt „Revitalizace sídelní zeleně v obci Střítež nad 
Bečvou“ (reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010071) zahrnující úpravy zeleně, realizaci nových 
vegetačních prvků, zhotovení mlatových ploch či doplnění mobiliáře. Mezi řešenými plochami bude 
plocha u kostela, plocha pod hřbitovem, dětské hřiště a okolí workoutového hřiště. Cílem je nejen 
zlepšit podmínky pro výskyt živočichů, ale také zatraktivnění řešených ploch pro občany a návštěvníky 
Stříteže. Na akci s předpokládanými náklady téměř 1,5 mil. Kč obec získala 60% dotaci z rozpočtu 
Evropské unie. 

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu Životní prostředí.“ 
 

 

stavu zeleně v obcích Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová, pro které jsou odborníky 
zpracovávány koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci. Ty budou sloužit k lepšímu zmapování zeleně 
i jako plán pro údržbu a další rozvoj zeleně. 

Všechny tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu s názvem „Zefektivnění 
strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační 
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO MODERNÍ I HISTORICKÉ 

V roce 2019 proběhl již 2. ročník Fotosoutěže Valašsko, v rámci které bylo přihlášeno více 
než 100 fotografií. Poprvé zde byla zařazena také kategorie zaměřená na krásy Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Jejími vítězi se stali Oldřich Pavlík, Jaromír Evják a Lukáš Křetinský. 

Všechny vítězné fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách visit-valassko.cz. 

 

 

2. místo – Jaromír Evják 

 

3. místo – Lukáš Křetinský 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Velká Lhota byl kompletně rekonstruován 

dům U Pavlů. Část této budovy slouží jako 
komunitní centrum a probíhá zde setkávání 
občanů i realizace různých volnočasových 
a zájmových aktivit. 

Také rekonstrukce střechy komunitního centra 
za necelých 600 tis. Kč byla spolufinancována 
dotací z rozpočtu EU ve výši 95 %. 
 

Koncem roku 2019 byla dokončena i výstavba cyklochodníku ve Stříteži nad Bečvou směrem na obec 
Vidče. Postavena byla stezka pro chodce a cyklisty v celkové délce 346,67 metrů. Jednalo 
se o náročnou akci realizovanou v kooperaci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., který 
ve stejném úseku prováděl současně rekonstrukci silnice III/4868. Na výstavbu stezky pro chodce 
a cyklisty v délce 288 metrů za 1,879 mil. Kč obec usiluje o 95% dotaci. 

Do budoucna je plánováno další prodloužení tohoto cyklochodníku také na katastrálním území obce 
Vidče. Realizace tohoto navazujícího úseku se bude odvíjet od možností získání dalších dotačních 
prostředků.  

Připravována a realizována je ale i řada dalších akcí napříč obcemi našeho mikroregionu, 
které představíme také v příštím čísle informačního zpravodaje. 

 

MIKROREGION POMÁHÁ OBCÍM K ZÍSKÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI FINANČNĚ 
NÁROČNÝCH AKCÍ 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pomáhá členským obcím získat dotační prostředky 
na realizaci finančně náročných akcí, které zlepšují životní podmínky místních obyvatel a zvyšují 
atraktivitu pro návštěvníky našeho regionu. Kromě akcí zmíněných v předchozí části tohoto 
zpravodaje došlo v minulém období k dokončení hned několika staveb, se kterými mikroregion 
administrativně pomáhal.  

V obci Poličná byl postaven nový chodník 
v lokalitě Paseky k Revíru o celkové délce 
467,22 metrů. Došlo tak ke zvýšení 
bezpečného pohybu chodců a odstranění 
bariér pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Celkové náklady činily 
téměř 3,7 mil. Kč. Na podporovanou část 
ve výši téměř 3,5 mil. Kč byla čerpána 95% 
dotace z rozpočtu Evropské unie. 
 

Autor: Helena Dobešová 

Další číslo zpravodaje vyjde v červenci 2020. 

Více informací naleze na www.meziricsko.cz. 
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE  

MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 

 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ II  
 

Tato mimořádná příloha Informačního zpravodaje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko přináší malé ohlédnutí za 

aktivitami, které byly realizovány v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ 

v uplynulém období i pozvánky na plánované akce. Průběh realizace projektu ovlivnila, stejně jako všechny ostatní 

oblasti života, pandemie nového koronaviru. Věříme, že tuto složitou a nelehkou situaci brzy překonáme a život se vrátí 

do původních kolejí.  

Hezké dny a pevné zdraví vám přeje 

Realizační tým MAP II 

   
 

Seminář s Robertem Čapkem přeložen 

V úterý 17. března 2020 se ve freskovém sále zámku 

Žerotínů měl uskutečnit odborný seminář pro pedagogy 

na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“ s uznávaným  

i kontroverzním odborníkem Mgr. Robertem Čapkem, 

Ph.D.* Na seminář určený pro pedagogy měl navázat 

workshop pro rodiče na stejné téma. Z důvodu aktuální 

krizové situace byl seminář přeložen na 7. dubna 2021. 

 

Foto: http://www.robertcapek.cz/ 

 * Robert Čapek (* 29. března 1967 v Hradci Králové) je 

učitel a školní psycholog. Kromě psaní knih vytváří 

učebnice, metodické texty, píše blog a spravuje 

facebookové stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se 

vzdělávacími institucemi. Jako lektor realizuje pro různé 

vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s 

pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: 

podporující, klimatické a alternativní metody, 

hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve 

školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a 

spolupráce s rodiči a další. Vede i workshopy a webové 

semináře na téma „Líný učitel“. (zdroj: Wikipedia) 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Hrací stěny do škol a volnočasových organizací 

Nejen do mateřských a základních škol, ale také 

volnočasových organizací, byly pořízeny hrací stěny na 

podporu polytechnického vzdělávání.  

„V polovině roku 2019 proběhla jednání s organizacemi 

zapojenými do projektu MAP II. Zástupci školských 

zařízení a volnočasových organizací, jako například 

Středisko volného času Domeček, si z nabídky vybavení 

vybrali hrací stěnu vyrobenou v chráněné dílně. Jsme 

rádi, že zástupci organizací jsou aktivní a využívají 

možností nejen na vzdělávání pedagogů a žáků, 

ale i právě pořízení vybavení“, uvedl Daniel Šulák, který 

má na starosti pracovní skupinu zabývající se především 

polytechnikou a environmentálním vzděláváním.   

http://www.robertcapek.cz/
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Hrací stěny se skládají z plstěných tabulí o rozměrech 

100 × 70 cm a 360 dřevěných dílků různých tvarů  

z kvalitního bukového dřeva. 

Každý dílek je z jedné strany opatřen suchým zipem, 

díky kterému na plstěné tabuli pevně drží a zároveň ho 

lze snadno odebrat. Z jednotlivých dílků lze na tabuli 

vytvářet nejrůznější vzory a obrazce, které rozvíjí 

dětskou fantazii a jemnou motoriku. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Specifické problémy s PhDr. Janem Svobodou 

V úterý 10. září 2019 proběhl ve velké zasedací 

místnosti Městského úřadu odborný seminář s názvem 

„Práce učitele s žáky se specifickými problémy“. 

Seminář vedl známý lektor a uznávaný zkušený 

psycholog PhDr. Jan Svoboda, který v současné době 

působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

Interaktivní seminář byl zaměřen na praktická cvičení a 

modelové situace při práci se žáky s nestandardním 

chováním a jednáním. Přítomní účastníci se seznámili 

s řešením emočně vypjatých situací, s technikami a 

formou práce se žáky, kteří svým chováním a reakcemi 

na sebe upozorňují a provokují své okolí. Přítomní 

pedagogové a pedagožky měli také možnost řešit 

s PhDr. Svobodou konkrétní problémy a situace. 

Tohoto úspěšného a velmi kladně hodnoceného 

semináře se zúčastnili pedagogové z mateřských i 

základních škol z celého ORP Valašské Meziříčí. 

Lenka Němcová, specialista samosprávy pro oblast školství, 

mládež a sport 

 

Tvoříme ze dřeva v mateřských a základních školách 

Na přelomu roku byly do mateřských a základních škol 

distribuovány dřevěné polotovary, ze kterých žáci sami 

zhotovují hračky, dárkové předměty i tradiční výrobky, 

které se vztahují k různým svátkům během roku.  

Vzhledem k tomu, že jde o přírodní materiály, děti s 

nimi velmi rády pracují. Tato tvořivá činnost vhodně 

rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec 

praktickou zručnost, kterou žáci v poslední době tolik 

postrádají. 

Práce s těmito materiály odpovídají novému ŠVP, lze je 

tedy zařadit do nejrůznějších předmětů jako prvouka, 

pracovní výchova, výtvarná výchova a podobně.  

 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

O přechodu z MŠ do ZŠ z různých úhlů pohledu 

Tématu školní připravenosti byl věnován odborný 

seminář s uznávanou lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou, 

který se uskutečnil v úterý 7. ledna 2020 ve velké 

zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.  
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Bezmála čtyřicet rodičů se pak zúčastnilo workshopu 

s názvem „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – 

jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb 

připravený předškolák“, který navazoval na seminář pro 

pedagogy. 

 

Vhledem k enormnímu zájmu ze strany pedagogů i 

rodičů byly s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou 

naplánovány termíny dalších seminářů a workshopů. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Děti a žáci v mobilním planetáriu 

 

Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu, se v září a říjnu 

2019, dozvěděli děti a žáci 1. tříd z mateřských a 

základních škol mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko. V areálu MŠ Kelč a poté dvakrát v tělocvičně 

ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí mělo možnost 

poznat netradičním a zajímavým způsobem 

problematiku vztahů ve vesmíru, blízkém i dalekém, 

velké množství dětí z mateřských či žáků prvních tříd 

základních škol, tedy těch zařízení, které o tuto podporu 

rozvoje matematické gramotnosti prostřednictvím 

aplikace matematických postupů v poznávání vesmíru 

projevily zájem. 

Nadšení téměř čtyř stovek dětí a žáků ze zajímavého 

programu poté využily pedagožky v následujících dnech 

a s využitím speciálně připravených pracovních listů 

rozvíjely matematicko-přírodovědné kompetence 

svých svěřenců z Valašského Meziříčí a okolí s přispěním 

členů Pracovní skupiny pro rozvoj matematické 

gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. Ta 

pracuje v rámci projektu Místní akční plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II. 

Mgr. Milan Hendrych, vedoucí PS Matematická gramotnost 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Ředitelé škol to nemají lehké 

V říjnu a listopadu 2019 proběhly ve Valašském Meziříčí 

dva minisemináře PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.* 

- jeden pro vedení mateřských škol, druhý pro vedení 

škol základních. Cílem miniseminářů bylo pomoci 

ředitelkám a ředitelům škol s řešením problémových 

situací a dotazů například z oblasti pracovněprávních 

vztahů, správního řízení nebo interní dokumentace 

škol.  

Není toho málo, co by ředitelé škol měli znát (protože 

za to odpovídají) – a nejde jen o požadavky dnešní 

košaté a překombinované legislativy… Řídit školu 

znamená řídit lidi, starat se o finance, ale třeba i o stav 

školních budov. Nabídka například právního 

poradenství tomu ne vždy odpovídá. Jak ředitelům 

pomoci? 

„Nám se osvědčila právě forma „miniseminářů“ (jsou-li 

dotazy nebo problémové okruhy zaslány předem, tím 

lépe). Na to pak lze navázat například mailovým 

poradenstvím. Důležité je, abychom si dobře 

porozuměli, protože neúplná otázka může dost často 
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vést k neúplné, zavádějící odpovědi.  Další možností 

jsou semináře na míru, připravené dle aktuálních 

potřeb škol. (v oblasti vzdělávání, správního řízení, 

pracovněprávních vztahů…) Upozorňuji posluchače na 

záludnosti, které se mohou objevit. Pak se zamýšlíme 

nad jejich řešením. Mnohdy existuje více variant, jak se 

k problému postavit, a pak je na řediteli, jaký postup (s 

vědomím možných rizik) si zvolí.“  

Jak jste vnímala naše ředitele a ředitelky – účastníky 

minisemináře? 

„Jsou dobře orientovaní, s pozitivním přístupem. 

Ředitelé škol to opravdu nemají lehké. Naštěstí v tom 

nejsou (respektive nemusí být) úplně sami. Myslím, že 

nejsem ve VALMEZU naposledy…“   

 

* PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. studovala na 

Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity 

a Masarykovy univerzity v Brně a na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog 

na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a 

zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se 

zabývá lektorskou a poradenskou činností ve školství. 

Ing. Josef Matocha, vedoucí PS Financování 

 

Vandrujeme za zvířátky, do lesa a zase zpátky 

V rámci pracovní skupiny „Další témata“ projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské 

Meziříčí II, jejíž prioritou je také environmentální 

vzdělávání, navštívily děti zejména mateřských škol 

statek v obci Oznice. Návštěva byla pojata netradičním 

způsobem, a to formou vandru, kdy překvapením pro 

děti byla nejen prohlídka malého hospodářství, ale také 

možnost aktivně se zapojit do vybraných 

hospodářských činností. 

 

Děti strávily příjemný den, poznávaly domácí zvířata, 

poznávaly stromy a rostliny okolí, seznámily se s dalšími 

činnostmi, jako je česání vlny, zpracování dřeva, 

přípravou potravy pro zvířata. Na závěr aktivity 

nemohlo chybět opékání špekáčků. Akce proběhla 

v druhé polovině roku 2019 a vzhledem k velkému 

zájmu bude akce opakována i v roce 2020. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Environmentální výukové programy pro mateřské a 

základní školy 

Dvou až tříhodinové programy, volně navazující na 

školní osnovy, proběhly v klubovně a na zahradě 

ekocentra a v okolním lesoparku. Celkem se uskutečnilo 

11 lektorských programů pro celkem 191 dětí 

z mikroregionu. 

V programu PODZIM se děti naučily poznávat formou 

hry běžné stromy, keře a jejich plody, seznámily se s 

lesními zvířátky – jak tráví zimu a co potřebují k životu. 

RECYKLOHRÁTKY – byl hravý program o obalech, 

odpadech, skládkách, recyklaci, minimalizaci odpadu a 
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zero waste, v rámci kterého si děti také mohly vyrobit 

recyklovaný papír. 

PTÁCI KOLEM NÁS přinesl řadu zajímavostí o ptácích, 

čím a jak přikrmovat, vhodných a nevhodných 

krmítkách. Program byl doplněn ukázkou kroužkování. 

ŠKOLA V LESE, LES VE ŠKOLE  - program o lese, jeho 

obyvatelích, stromech, keřích, plodech s využitím 

areálu lesoparku. 

V programu VÁNOCE si děti vyzkoušely, jak vypadaly 

Vánoce na Valašsku před 100 lety, a to včetně zvyků, 

ochutnávky pokrmů a tvoření. 

 

Programy byly založeny na praktických úkolech, tvořivé 

práci a prožitku a vedou nenásilnou formou k 

osvojování si znalostí o regionální přírodě a tradicích a 

ekologicky únosného jednání. 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

Jitka Dvorská, Valašské ekocentrum 

 

Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP 

Ve dnech 18. a 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí 

uskutečnilo koordinační setkání realizačních týmů 

Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a 

Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) 

z celého Zlínského kraje. Cílem setkání byla zejména 

výměna zkušeností, vzájemná inspirace a diskuse nad 

problematikou realizace projektů místních akčních 

plánů. Účastníci měli také možnost navštívit MŠ, ZŠ a SŠ 

pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

 

Další setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského 

kraje se uskuteční 4. – 5. června 2020 v Luhačovicích. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Vzdělávací portál SVĚT ENERGIE 

V roce 2016 spustila společnost ČEZ vzdělávací portál 

Svět energie. Prostřednictvím interaktivních aplikací 

nabízí možnost virtuálně navštívit energetická zařízení 

(jaderné, vodní a uhelné elektrárny, chytré město atd.) 

a dopodrobna prozkoumat, jak fungují. Kromě toho 

poskytuje i novinky a zajímavosti z oboru, pestrou 

nabídku výukových materiálů, fotografií ke stažení, 

ukázek z prostředí výroby elektřiny, ale i platformu pro 

výměnu zkušeností mezi pedagogy. 

 

Foto: http://www.svetenergie.cz/ 

http://www.svetenergie.cz/
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je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci OP VVV. 

Portál Svět energie, který může být zajímavým 

doplňkem v hodinách fyziky i zdrojem informací pro 

zájemce z řad žáků i pedagogů, je přístupný na webové 

adrese www.svetenergie.cz. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Přehled plánovaných vzdělávacích akcí MAP II 

14.10.2020 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

17.12.2020 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Systém podpůrných opatření v inkluzi 

Lektor: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 

17.12.2020 – workshop pro rodiče 

Téma: Zdravé a bezpečné klima ve škole 

Lektor: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 

07.04.2021 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Odměny a tresty ve školní praxi 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

07.04.2020 – workshop pro rodiče 

Téma: Odměny a tresty ve školní praxi 

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D. 

Na základě velkého zájmu ze strany pedagogů a rodičů 

byly s lektorkou, paní Mgr. Lenkou Bínovou, 

naplánovány na roky 2021 a 2022 termíny dalších 

odborných seminářů a workshopů, a to na: 01.02.2021, 

02.12.2021 a 24.03.2022. 

Ve výše uvedených termínech se vždy uskuteční 

odborný seminář pro pedagogy, na který bude 

bezprostředně navazovat workshop pro rodiče. 

Témata, kterým budou jednotlivé akce věnovány, 

budou upřesněny dodatečně na základě požadavků ze 

strany pedagogů a rodičů. 

Účast na všech aktivitách realizovaných v rámci 

projektu MAP II je zdarma. Vzhledem k omezené 

kapacitě přednáškových místností je potřeba se na 

semináře a workshopy registrovat. Více informací 

naleznete v pozvánkách, které jsou před plánovanými 

akcemi rozesílány. 

 

Kde je možné získat informace k MAP? 

Informace k projektu MAP II jsou k dispozici na 

webových stránkách projektu nebo na profilu na 

sociální síti Facebook. Oslovit nás můžete také přímo 

prostřednictvím níže uvedených kontaktů. 

Manažer projektu 
Ing. Václav Valčík / valcik@muvalmez.cz  
 
Koordinátor 
Mgr. Milan Knápek / zszerotinova@zszerotinova.cz  
 
Vedoucí PS Financování 
Ing. Josef Matocha / matocha@muvalmez.cz  
 
Vedoucí PS Čtenářská gramotnost 
Mgr. Karolína Holl, DiS. / karolina.holl@email.cz  
 
Vedoucí PS Matematická gramotnost 
Mgr. Milan Hendrych / reditel@zssafarikova.cz  
 
Vedoucí PS Rovné příležitosti 
Ing. Monika Maňáková / manakova.monca@gmail.com  
 
Vedoucí PS Další témata 
Ing. Daniel Šulák / sulak@muvalmez.cz  
 
Předseda ŘV MAP II 
Mgr. František Svoboda / oubranky@vm.inext.cz  
 
Webové stránky: 
http://www.meziricsko.cz/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-
orp-valasske-mezirici-ii/ 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/MAPIIValMez/  
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