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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PROJEKTU 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ II 

září 2021 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAP ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6. číslo  
 

Se začátkem nové školního roku se vám do rukou dostává také další číslo Informačního zpravodaje projektu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“. Předcházející dvě čísla zpravodaje ze září 2020 a února 2021 

vyšla v nelehké době, kdy pandemie covid-19 omezila nejen běžný život, ale také oblast školství a vzdělávání. Od té 

doby již uplynul nějaký čas a život se skoro vrátil do normálních kolejí. Věřme, že na dobu pandemie, nouzového stavu, 

on-line vyučování a různých omezení budeme již jen vzpomínat.  

Přejeme vám úspěšné vykročení do školního roku 2021/2022. 

Realizační tým MAP II 

   
 

8. jednání Řídícího výboru MAP II 

V pondělí 7. června 2021 se opět za přísných 

hygienických opatření uskutečnilo ve velké zasedací 

místnosti jednání Řídícího výboru MAP II. Na programu 

jednání byly, mimo jiné, aktuální informace o realizaci 

projektu MAP II, informace o činnosti pracovních 

skupin, aktualizace členů pracovních skupin, či evaluace 

a monitoring projektu. 

 

Foto: Archiv 

Řídící výbor se také zabýval popisem potřeb škol 

v území, návrhem aktualizace Analytické části MAP, 

Memorandem o spolupráci v oblasti inkluzivního 

vzdělávání s Odborem pro sociální začleňování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Agenturou pro 

sociální začleňování). 

Schválena rovněž byla aktualizace Strategického rámce 

MAP do roku 2023, Strategický rámec MAP pro období 

2021 – 2027 nebo schválení území a žadatele pro 

projekt Místní akční plán rozvoje Valašské Meziříčí III, 

který by měl navázat na stávající projekt MAP II. 

Na jednání Řídícího výboru MAP II došlo také 

k aktualizaci jeho členů. Z důvodu odchodu paní Mgr. et 

Mgr. Veroniky Šimkové (zástupce Agentury) na 

mateřskou dovolenou byla na její místo navržena a jako 

nový člen Řídícího výboru MAP II za Agenturu schválena 

paní Mgr. Martina Dušková. 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 

 

Aktualizace Strategického rámce MAP 

Řídící výbor projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí schválil na svém 

zasedání dne 7. června 2021 aktualizaci Strategického 

rámce MAP do roku 2023 a nový Strategický rámec 

MAP pro období 2021 – 2027.  

Stávající strategický rámec MAP do roku 2023 prošel 

svou poslední aktualizací a dále se bude pracovat již jen 
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s novým Strategickým rámcem MAP pro období 2021 – 

2027. Ten reflektuje potřeby a požadavky nového 

programovacího období Evropské unie a je zásadním 

dokumentem, který školám umožní čerpání dotačních 

prostředků z Integrovaného regionálního operačního 

programu. Po svém schválení byly oba strategické 

rámce odeslány Regionální stálé konferenci ve Zlínském 

kraji (RSK ZK), která zajistí jejich zveřejnění na 

webových stránkách Územní dimenze, které spravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

Odkaz na webové stránky Územní dimenze zde. 

Ing. Václav Valčík, projektový manažer 

 

Vzdělávání žáků cizinců má v regionu zelenou 

Mateřské a základní školy ve Valašském Meziříčí 

navštěvuje přibližně dvacet dětí mongolské národnosti, 

jejichž rodiny mají problém v komunikaci se školou v 

českém jazyce. Od dubna 2021 se mohou školy, ale i 

rodiče, s důvěrou obracet na zkušenou jazykovou 

koordinátorku, rodilou mongolskou mluvčí, která nabízí 

v rámci projektu MAP II své tlumočnické a 

překladatelské služby. Její pomoc ocenily školy a rodiče 

zejména v období distančního vyučování, kdy byly na 

rodiny s jazykovou bariérou kladeny vysoké nároky na 

spolupráci se školou. „Nová posila pomáhala rodičům i 

školám při tlumočení na jednáních a s překládáním 

potřebných listin a zadání ze strany školy. Spolupráce se 

velmi osvědčila a bude pokračovat i v tomto školním 

roce“, sdělila vedoucí pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti Alena Střítezská. Ve druhé polovině září je 

plánováno společné setkání s rodiči dětí mongolské 

národnosti, na kterém by měli získat potřebné 

informace od ředitelů škol a školek. „Od setkání si 

slibujeme, že informace ke vzdělávání dětí se tímto 

způsobem dostanou do každé cizojazyčné rodiny a 

předejde se tak řadě nedorozumění. Rodiče se seznámí 

s jazykovou koordinátorkou, na kterou se poté budou 

moci kdykoliv obrátit a také se budou moci na cokoliv 

zeptat zástupců vedení škol“, doplnila Střítezská.  

Alena Střítezská, vedoucí PS Rovné příležitosti 

3D tisk v Domečku 

3D tiskárny ve Středisku volného času mají své využití. 

Kromě tisku propagačních materiálů a výherních 

předmětů do soutěží totiž proběhl i 3D modelářský 

tábor, kde se děti seznámily se samotnými tiskárnami, 

programem a reálným tiskem. Tiskly se hlavně modely 

tanků, aut a různé typy terénů. Ty se nejdříve v 

programu upravovaly, aby byla jejich velikost a průměr 

přijatelný. Pak už nic nebránilo tomu si oblíbenou věc 

vytisknout, upravit a za pomocí akrylových barev i 

namalovat. To vše se podařilo zrealizovat díky nákupu 

3D tiskáren z MAP. 

 

Foto: SVČ Domeček 

Ing. Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata 

 

Projekt Učíme se správně mluvit a číst 

Učíme se správně mluvit a číst, takto zní název nového 

projektu, který od června do prosince 2021 realizují 

mateřské a základní školy v mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. U mateřských škol nese 

projekt podtitul „Sazínek má sazi na nose“ a jak je 

patrné už z názvu, zaměřuje se především na rozvoj 

správné výslovnosti a čtenářské pregramotnosti. Verze 

projektu pro děti z prvního stupně základních škol se 

jmenuje „Křížem krážem slabikářem“ a pomáhá dětem 

se správnou výslovností, která je jednou z podmínek pro 

bezproblémové čtení. Realizace projektu vyplynula z 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/
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průzkumu potřeb v mateřských a základních školách, 

kdy školy projevily zájem o nákup logopedických 

pomůcek, které využijí při společných aktivitách s 

dětmi. Mezi pomůckami, o které školy projevily největší 

zájem,  najdeme například logopedické karty k 

procvičování jednotlivých hlásek, artikulační karty tzv. 

pusinky a obrázkové karty s posloupností děje. 

Mateřské školy si připravují aktivity s dětmi se sadou 

výukových CD, například Naslouchej a hrej si nebo hry 

Chytré dítě. Podpora čtenářské gramotnosti se 

propojuje s podporou rovných příležitostí u dětí s 

poruchou autistického spektra, pro které je připravena 

řada komunikačních kartiček, například hygiena, 

doprava, počasí, čísla a barvy, ale také komunikační 

knihy a tabule pro denní režim. Rozvoj řeči a 

porozumění usnadní těmto dětem lépe komunikovat se 

svým okolím a rozumět mluvené řeči. Další pomůckou 

jsou obrázkové karty pro děti cizinců, které najdou 

uplatnění především v mateřských školách, a to jak při 

individuálním vzdělávání, tak při společných hrách a 

aktivitách.    

Alena Střítezská, vedoucí PS Rovné příležitosti 

 

Barevná škola 

 

Foto: Archiv 

Na základě spolupráce pracovní skupiny pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a matematiky došlo ve školním 

roce 2020/2021 k realizaci bloku mimoškolních aktivit.  

Školy měly možnost požádat si o pomůcky, které plní jak 

funkci estetickou, tím, že prozářily interiér škol i školek 

(veselé polepy na dveře, na schody nebo zdi, případně 

tématické koutky), tak svou povahou přispívají hravou 

formou i k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti 

v rámci mimoškolních aktivit barevného 

„písmenkohraní“ a číslohraní“.   

Mgr. Karolína Holl, DiS.,  

vedoucí PS Čtenářská gramotnost 

 

Seminář i workshop s Miroslavem Orlem 

Již 17. prosince 2020 se měl uskutečnit dlouho odborný 

seminář pro pedagogy a na něho navazující workshop 

pro rodiče s významným odborníkem a oblíbeným 

lektorem MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. 

Tématem odborného semináře měla být podpůrná 

opatření v inkluzivním vzdělávání, workshop pro rodiče 

se zase měl zaměřit na zdravé a bezpečné klima ve 

škole. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 

byly, po dohodě s panem Miroslavem Orlem, obě akce 

zrušeny. Odborný seminář pro pedagogy i workshop 

pro rodiče by se měly uskutečnit v první polovině roku 

2022. O termínu konání bude Realizační tým MAP II včas 

informovat prostřednictvím webových stránek, sociální 

sítě FaceBook i pozvánkami, které budou distribuovány 

jednotlivým školám.  

 

Foto: Zlínský kraj 

Ing. Václav Valčík, manažer projektu 
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U nás se stále něco děje  

(rozhovor s ředitelem SVČ Domeček Mgr. Davidem 

Holcem, odpovědi jsou uvedeny kurzívou) 

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

Bývalá základní škola uprostřed největšího sídliště ve 

městě stále slouží dětem - nyní jako středisko 

volnočasových aktivit Domeček. První otázka pro jeho 

ředitele Mgr. Davida Holce zní: jak jste se svým sídlem 

spokojeni? 

Velmi si vážím toho, že jsme tuto novou a prostornou 

budovu dostali. Vím, v jakých podmínkách pracují 

„domečky“ různě po republice – často skutečně válčí s 

prostorem. My jsme tím dostali šanci nabízet spoustu 

programů a kroužků. 

Historie SVČ Domeček se datuje od roku 1952, kdy v 

budově původní Košíkářské školy vznikl „okresní 

pionýrský dům“.  V roce 1986 jsme získali budovu v 

Hutisku, která byla až do roku 1992 využívána jako 

rekreační zařízení a škola v přírodě. V roce 1980 byla 

činnost rozšířena o budovu Stanice mladých techniků na 

Sokolské a v roce 1992 přibylo dětské dopravní hřiště. V 

letech 2001- 2005 Domeček působil v nově 

rekonstruované budově v kasárnách. Poté nás čekalo 

další stěhování, a to do prostor bývalé ZŠ Zdeňka Fibicha 

na sídlišti Vyhlídka, kde Domeček funguje dodnes. 

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

Jaké kroužky a aktivity nabízíte? 

Nabídka je to opravdu skoro nepřeberná, od angličtiny 

po žonglování. Nabízíme 43 sportovních kroužků,  

11 kroužků tanečních, 12 výtvarných a rukodělných, 5 

kroužků pro nejmenší a 14 hudebních. Dalších 22 

kroužků je z oblasti hobby, techniky a jazyků.  

Takovou nabídku se nám daří držet (a na vysoké úrovni) 

nejenom díky naší budově, ale i (nebo spíše hlavně) díky 

zkušeným a obětavým pracovníkům.  
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Aktuálně přes léto jsme mohli také rozšířit nabídku 

letních táborů. Byl o ně opravdu velký zájem. Zkusím je 

vyjmenovat a na nic nezapomenout: v nabídce byl 

dětský kemp boxu, letní škola trick shotu, (to je 

dvoudenní příměstský tábor, kde se procvičuje například 

balancování, kostky nebo ping pong), parkour a free run 

(skoky přes překážky, salta…) daily challenge (Ninja 

dráha, slackline, otužování…) auto-moto tábor (kola, 

trojkolky, motokáry a koloběžky na dopravním hřišti, 

prohlídka motoru auta) fantasy (výlet do okolí za 

fantastickými místy a hry, přespání v Domečku s noční 

hrou), street dance, dále oblíbená keramika s výtvarkou, 

game (hry sportovní, deskové i počítačové), a taky letní 

škola discgolfu. Za ty dva měsíce prázdnin jsme 

realizovali kolem třiceti pěti příměstských táborů. Ne 

všechny jsou ve Valmezu, některé jsou v Kelči, i vodáci 

mají své tábory.  

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

 

Kolik dětí se takových táborů účastní? 

Snažíme se zapojit kolem 15 - 24 dětí. U táborů, které 

organizujeme koncem prázdnin, je však až 40 dětí- tak 

velký je zájem. V tom případě potřebujeme  i čtyři nebo 

pět lektorů, abychom to dokázali organizačně zajistit. 

Hlavním vedoucím bývá kmenový zaměstnanec, (nebo 

léty prověřený externista), a k nim se pak snažíme získat 

další externisty jako od dílové vedoucí. Ti přes školní rok 

vedou kroužky a o prázdninách se účastní táborů. Třeba 

pro studenty je taková práce s dětmi lákavá.   

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

A kolik dětí se vašich aktivit účastní celkem? 

Koronavirový rok byl velmi specifický, fungovali jsme 

online, natáčeli videa a snažili se o individuální přístup, 

ale už se všichni těšíme zase na normální provoz. Třeba 

sport se za počítačem dělat nedá. Tvoření a keramika 

jde taky těžce. Měli jsme tu výdejnu, kde si děti mohly 

vzít nějakou tu hlínu domů, něco vytvořit, donést to zpět 

k vypálení... Momentálně máme kolem 1450 klientů, 

kteří sem dochází. Povětšinou jsou to děti, máme i 

nějaké aktivity zaměřené na starší děti, studenty a 

dospělé. To je třeba ta keramika, máme tady tréningy 

boxu, máme tady truegym, (posilování vlastním tělem), 

a další aktivity pro starší děti. Ale největší důraz 

klademe na ty nejmladší. Klienti jsou z celého 

mikroregionu, malá část dokonce i z okolních měst jako 

je Rožnov, a to se týká i těch táborů.  
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Foto: Archiv SVČ Domeček 

 

Foto: SVČ Domeček 

Z jiného soudku - jednou z novinek Domečku jsou 3D 

tiskárny. 

Díky nákupu 3D tiskáren jsme mohli uskutečnit takový 

můj malý sen technického oddělení. Na 3D tisk jsme 

vypsali i příměstský tábor. Je to zase něco úplně jiného 

než jsme v Domečku v posledních letech dělali, je to 

finančně nákladnější, ale je to v dnešní době velmi 

potřebné. Nejde jen o 3D tisk, ale o technicky zaměřené 

kroužky jako takové. Pro děti to může být inspirací pro 

jejich další zaměření. Měli jsme kroužek mladého 

automechanika, teď máme kroužek mladého truhláře. 

Je trochu problém najít odborné lektory, ale zájem o 

tyto kroužky je opravdu velký. Podařilo se a na to potom 

navazujeme projektem komunitních zahrádek. 

Tento projekt vyvolal opravdu velký zájem… 

Projekt zapadá do celkového konceptu, co bychom 

chtěli v Domečku dělat do budoucna. Studie, která řeší 

budoucí využití celého areálu, počítá se sportovními 

hřišti, dopravně vzdělávacím hřištěm, venkovní 

učebnou, senior zónou a family zónou.  

Právě do poslední oblasti zapadá projekt komunitních 

zahrádek. Ten počítá s deseti vyvýšenými záhony 

300x100x100cm umístěnými na okraji areálu tak, aby 

byly dostatečně chráněny před nechtěným poničením 

při hrách a zároveň blízko k ostatním prvkům, které 

daná věková skupina také využije. Cca 30m je zde bývalý 

vchod do městské knihovny, který má závětří se 

zamykací mříží, které poslouží jako úschovna nářadí pro 

zahrádkářskou činnost.  

Zahrádky se budou vyrábět přímo v  kroužku mladého 

truhláře, bude to taková synergie. Mladší žáci to vyrobí 

a starší budou chodit ty zahrádky udržovat a něco si 

vypěstují. 

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

Domeček se snaží získat i různé zdroje financování- 

všiml jsem si, že jste dva projekty přihlásili i do 

participativního rozpočtu města. 

Jedná se o workoutové a parkurové hřiště. Parkour již 

máme v Domečku několik let jako zájmový kroužek. 

Myslím, že je to něco, co Valmezu v současnosti chybí. 

Dost často vidíme děti skákat tady dole na hřišti 
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Integrované školy nebo i různě po městě, to ale není 

úplně bezpečné. Oficiální parkourové hřiště by je tady 

mohlo více koncentrovat, přidanou hodnotou je také 

pomoc trenéra.  

Podobné je to s workoutovým hřištěm. To je na Vodní 

ulici, kde slouží spíše Krásenské části Valmezu. My v 

„meziříčské“ části bychom také něco takového chtěli.  

Náš venkovní areál je vcelku nevyužitý, tak se logicky 

nabízí vybudovat toto hřiště u nás. Bylo by to v blízkosti 

školského zařízení, plně využitelné veřejností, ale i pro 

kroužky a další aktivity. Tedy v podstatě by tu vzniklo 

další otevřené hřiště. 

 
Mgr. David Holec 
 
Do Domečku nastoupil v roce 2016. V té době 
studoval na Ostravské univerzitě, (učitelství- tělocvik, 
čeština). Z částečného úvazku byl brzy plný a k tomu 
vlastní oddělení. Po státnicích navázal studiem  na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, magisterský obor 
řízení volnočasových aktivit. Po odchodu bývalého 
ředitele do důchodu se přihlásil do konkursu na 
ředitele, kterým se stal v září minulého roku. „Od 
roku 2016 jsem vedl kroužky, dělal tábory. Nejčastěji 
jsem se zaměřoval na sportovní činnost, na parkour, 
box a modelařinu. To je to, co mně baví a naplňuje, a 
chtěl bych to posunout dál,“  říká David Holec. 
 

 
Foto: Archiv SVČ Domeček 

Více informací o Středisku volného času Domeček 

naleznete na webových stránkách zde. 

 

Foto: Archiv SVČ Domeček 

Ing. Josef Matocha, vedoucí PS Financování 

 

Přehled plánovaných vzdělávacích akcí MAP II 

11.10.2021 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ a ZŠ 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 13:00 – 16:30 hod. 

11.10.2021 – workshop pro rodiče 

Téma: Mé dítě má problém, co mám dělat 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 17:00 – 19:00 hod. 

02.12.2021 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 11:30 – 16:45 hod. 

https://domecekvalmez.cz/
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02.12.2021 – workshop pro rodiče 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 17:00 – 19:00 hod. 

02.03.2022 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: Práce s dětmi s SVP 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 13:00 – 16:30 hod. 

02.03.2021 – workshop pro rodiče 

Téma: Práce s dětmi s SVP 

Lektor: Mgr. Marika Kropíková 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 17:00 – 19:00 hod. 

24.03.2022 – odborný seminář pro pedagogy 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 11:30 – 16:45 hod. 

24.03.2022 – workshop pro rodiče 

Téma: bude upřesněno 

Lektor: Mgr. Lenka Bínová 

Místo: velká zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí 

Čas: 17:00 – 19:00 hod. 

Účast na všech aktivitách realizovaných v rámci 

projektu MAP II je zdarma. Více informací naleznete 

v pozvánkách, které jsou před plánovanými akcemi 

rozesílány a dále na webových stránkách projektu nebo 

profilu na sociální síti FaceBook. 

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 
Alena Střítezská / stritezska@muvalmez.cz  
 
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/  
 

 
 
 

  

   
 

 

V dokumentu jsou použity fotografie z následujících 
zdrojů: www.kr-zlinsky.cz, domecekvalmez.cz, 
a fotoarchiv projektu MAP II. 
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