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Cíle a aktivity projektu spolupráce 53 školských 
subjektů 26 ZŠ , 23 MŠ, 2 DDM, 2 ZUŠ  

CÍLE 

1)Vytvořit tým ředitelů na území MAS, který bude společně prosazovat společné zájmy směrem ke 
zřizovatelům a MŠMT 

2)Vytvořit platformu pro poradenství a snižování byrokratické zátěže školských subjektů v regionu 

3)Poskytovat pro tým pedagogů, rodičů škol, ředitelů kvalitní vzdělávání v místě ( semináře, workshopy ) 
výjezdy týmu Leaderů za příklady dobré praxe – inspirace, přenos zkušeností, nejen na území ČR 

4)Vzájemný přenos zkušeností pedagogů, ředitelů v regionu, ZUŠ, Speciální školy, Základní školy, Soukromé 
školy, Církevní školy, DDM 

5)Vybudování partnerství s MAS jako otevřeného a důvěryhodného aktéra pro spolupráci v území 

AKTIVITY 

1.Zajištění administrativních a projektových činností zejména koordinace práce více jak 70 osob zapojených 
do realizace projektu 

2.Aktualizovat dokument MAP II. dle potřeb škol, podpora 53 subjektů při společném plánování v území i 
rozvoj partnerství 

3.Profesní zdělávání a spolupráce škol – činnost pracovních skupin, semináře, workshopy, studijní cesty 

4.Zajištění financování činností a projektů spolupráce škol uvedených v akčním plánu MAP II. 



Finance do škol 

+ 248 tis. Kč / Specialista na školské právo – 2 osoby 

+ 248 tis. Kč / Koordinátor digitální strategie – 2 osoby 

+ 450 tis. Kč/ Kouč pro vedení týmu – 2 osoby 

+ 450 tis. Kč/ Psycholog poradce vedení školy – 2 osoby 

+ 900 tis. Kč/ Vedoucí a členové pracovních skupin – 30 osob / 5 pracovních 
skupin 

+ 900 tis. Kč /Garanti škol – ředitelé 15 osob 

+ 960 tis. Kč / Experti pro vzdělávání –  6 osoby ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, Inkluze, 
financování 

+ 2 551 tis.Kč /Podpora 47 aktivit spolupráce škol uvedených v akčním plánu  - 
spolupráce mezi školami 25 ZŠ , 23 MŠ, 2 DDM, 2 ZUŠ  

 

 



Proč je důležité mít reálný průzkum potřeb škol v 
území MAS metodou „ z dola na horu“? 

1. Pro úspěšné čerpání finančních zdrojů z fondů EU a SR, pro sponzory, 
pro zřizovatele 

2. Pro účelné směřování financí na podporu aktivit spolupráce škol 

3. Pro společné prosazování změn ve školách, financování aktivit, profesní 
vzdělávání, odborné poradenství, servis služeb 

4. Protože chceme kvalitní výsledky ve spolupráci s tématickými 
pracovními skupinami, Leadery, Garanty 

5. Protože chceme najít správné odoborníky pro profesní poradenství  ZŠ, 
MŠ, DDM, ZUŠ 

6. Protože chceme podpořit pořízení potřebných pomůcek do škol 

7. Protože chceme vytvořit vlastní tým garantů škol k další spolupráci pro 
klíčové projekty škol 

 



Dotazník potřeb školských zařízení na území MAS 

Dotazník potřeb školských zařízení:   

•Zpracovaný materiál by měl sloužit zejména škole jako vodítko při postupném 
zlepšování vzdělávacích procesů. 

•Klíčová je vazba mezi jednotlivými adresáty potřeb: v popředí snažení stojí žák a 
učitel se rozvíjí, aby lépe vzdělával žáka, vedení školy při této činnosti podporuje 
učitele a vybavenost je hmotným zázemím pro výukovou činnost.  

•Fiktivní ukázka vyplnění jednoho tématu 

•Zpracovat a odevzdat do termínu 28.2/2019 

Dotazník za školní roky 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 pro činnost 
tématických pracovních skupin a implementaci akčního plánu: 

•Rozdělení dle jednotlivých adresátů: 1. MŠ.+ 2. ZŠ. , 3. ZUŠ, 4. DDM 

•Údaje o zaměstnancích, žácích, třídách, učebnách, kroužků, družin, klubů, zapojení 
škol do projektů, zapojení školy do realizace aktivit akčního plánu MAP II. 

•Zpracovat a odevzdat do termínu 4.12/2018 

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST  
JANA BUJÁKOVÁ   
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Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. 

Zámecká 24, 687 24  

IČO: 270 16 005 

Tel. 518 323 765, 724 503 950 
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