Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402

1. Vize
Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují
všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně vybavena pro
zabezpečení všech žáků s různými vzdělávacími potřebami. Žáky vede k tomu, aby z
vesnice neodcházeli a naplňovali hodnoty života na vesnici.
2. Popis zapojení aktérů
Realizační tým na začátku projektu oslovil mailem, telefonicky a prostřednictvím
osobních setkání všechny vzdělavatele v SO ORP Bučovice: zřizovatele školských
zařízení, školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání působící v území,
zástupce KAP. Realizační tým uspořádal setkání kulatého stolu pro všechny
účastníky vzdělávání. Z kulatého stolu vzešly podklady pro SWOT analýzu na
základě reálné situace v území. Na základě osobního setkání na kulatém stolu se též
přihlásili kandidáti do Řídícího výboru MAP.
Do Řídícího výboru MAP byli nominováni a na následujícím kulatém stole zvoleni
zástupci všech úrovní vzdělávání – zřizovatelé, zástupci škol, neformálního
vzdělávání a ZUŠ.
ŘV MAP se poprvé sešel v červnu 2016. Na tomto jednání byla připomínkována
SWOT analýza, vznikla výše uvedená Vize MAP SO ORP Bučovice a návrh
dlouhodobých priorit, byl dán podnět ke vzniku pracovních skupin a jejich rozčlenění
podle opatření MAP, která jsou pro území zásadní. Řídící výbor se schází minimálně
jednou za 4 měsíce, reaguje na podklady vypracované realizačním týmem a pracovní
skupinou.
Pro větší přehlednost a zajištění relevantních odborníků při každém setkání se
pracovní skupina MAP rozdělila na šest dílčích, tematicky zaměřených pracovních
skupin:
- PS Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
- PS Předškolní vzdělávání a péče
- PS Společné vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
- PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií
- PS Podpora kompetencí dětí a žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
- PS Smysluplné trávení volného času a rozvoj mimoškolních zdrojů
Realizační tým získává podklady z území také dalšími způsoby:

prostřednictvím vzdělávacích aktivit a sdílení dobré praxe, které pořádá pro
cílovou skupinu projektu pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolníci organizací
působících v oblasti vzdělávání

prostřednictvím literární a výtvarné soutěže pro cílovou skupinu děti a žáci


spoluprací s cílovou skupinou pracovníci organizací působících ve výzkumu,
vzdělávání a poradenství a cílovou skupinou pracovníci popularizující vědu při
pořádání vzdělávacích aktivit
Všechny cílové skupiny projektu jsou informovány minimálně prostřednictvím
webových stránek žadatele, kde jsou zveřejněny veškeré informace k aktuálnímu
stavu MAP a plánovaným aktivitám. Nejefektivnější formou komunikace, která vede k
dosažení výsledků, ale zůstává osobní přístup a síťování mezi aktéry. Úkolem
místních akčních plánů vzdělávání je toto síťování podpořit a rozvíjet, aby vedlo k
efektivní spolupráci a předávání informací. Dokument, který vznikne na základě
spolupráce a sdílení různých úhlů pohledu bude relevantním podkladem pro řešení
aktuálních problémů v území.

3. Popis priorit a cílů

Priorita
Cíl a popis
cíle

Aktivity

Indikátory

Priorita
Cíl a popis
cíle
Aktivita
Indikátory

Priorita
Cíl a popis
cíle

1. Rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti a žáky
1.1 Základní i mateřské školy disponují dostatečnými personálními
kapacitami pro zajištění společného vzdělávání
- chůva v MŠ
- školní psycholog
- speciální pedagog
- sociální pedagog
- asistent pedagoga
- školní asistent a další
- počet personálních podpor

1. Rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti a žáky
1.2 Základní a mateřské školy jsou vybaveny kompenzačními pomůckami pro
potřeby společného vzdělávání
-

pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek
investičního charakteru

-

počet institucí, které nově zakoupily nebo si zapůjčily kompenzační
pomůcky

2. Kvalitní materiální a personální vybavení škol a dalších vzdělávacích
institucí
2.1 Školy i ostatní vzdělávací instituce jsou dobře udržované, vybavené
moderními učebnami odbornými i kmenovými, nabízejí podnětné prostředí

pro různé formy výuky

-

stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury vč.
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
pořízení vybavení budov a učeben,
zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
úpravy zeleně a venkovního prostranství
údržba a modernizace budov
budování a vybavení venkovních sportovišť a dětských hřišť
budování a opravy tělocvičen a krytého zázemí pro sport
mobiliáře a vybavení pro sport

Indikátory

-

počet realizovaných investičních projektů vzdělávacích institucí
počet nových a rekonstruovaných zázemí pro sport
počet podpořených dětských hřišť a souborů venkovních prvků

Priorita

2. Kvalitní materiální a personální vybavení škol a dalších vzdělávacích
institucí

-

Aktivita

Cíl a popis
cíle

2.2 Pracovníci a dobrovolníci ve vzdělávání průběžně doplňují a rozvíjejí
svůj potenciál, a tím přispívají ke kvalitě vzdělávání v regionu.
-

Aktivity

-

odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na
praktickou část
osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení
konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti)
vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a
manažerských dovedností
počet podpořených poskytovatelů vzdělávání

Indikátory

-

Priorita

3. Využití potenciálu pro spolupráci

Cíl a popis
cíle

3.1 Aktéři ve vzdělávání sdílí vlastní prostory a vybavení s ostatními
aktéry ve vzdělávání.
- sdílení výukových prostor pro mimoškolní aktivity
- vzájemné sdílení prostor různými aktéry
- sdílení vybavení pro vzdělávací aktivity
- počet platforem pro sdílení prostor a vybavení

Aktivity
Indikátory

Priorita

3. Využití potenciálu pro spolupráci

Cíl a popis
cíle

3.2 Aktéři ve vzdělávání spolupracují, sdílejí zkušenosti a dobrou praxi a
vzájemně se inspirují.
- sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv a hospitací ve
výuce
- oborově zaměřené platformy pro pravidelné setkávání a výměnu
dobré praxe
- propojení různých aktérů ve vzdělávání vhodnými formami
- spolupráce aktérů při realizaci mimoškolních aktivit
- zapojení rodičů a veřejnosti do procesu vzdělávání
- koordinace vzdělávacích aktivit jednotlivých aktérů
- počet platforem pro spolupráci více aktérů ve vzdělávání

Aktivity

Indikátory

Vazby cílů MAP na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP
se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)
Cíl 1.1
Povinné opatření 1

XX

Cíl 1.2
X

Cíl 2.1

Cíl 2.2

XX

XX

X

XX

XX

X

Cíl 3.1

Cíl 3.2

X

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

XX

XXX

X

X

XX

XXX

XXX

Předškolní vzdělávání
Povinné opatření 2
Čtenářská
gramotnost
vzdělávání

a
v

XX
matematická
základním

Povinné opatření 3

XXX

XXX

Inkluzivní vzdělávání
Volitelné opatření 4
Polytechnické vzdělávání
Volitelné opatření 5
Podpora podnikavosti, iniciativy a
kreativity dětí a žáků
Volitelné opatření 6
Rozvoj mimoškolních aktivit a
smysluplného trávení volného
času
Doplňkové opatření 7

XXX

XXX

Infrastruktura a vybavenost škol

4. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV
Aktuální tabulku sebraných záměrů škol a dalších subjektů, která bude uvedena zde,
naleznete pod známým odkazem. Dosud je průběžně upřesnována ze strany obcí a
projektových kanceláří.

Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný
pro ORP, území MAP SO ORP Bučovice.
Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný Soulad
Typ projektu:
termín
s cílem s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbariérovost
realizace MAP*
školy,
projektu
školského
(od – do)
zařízení ****

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO:

Cizí Přírodní Technické
jazyk vědy ** a
řemeslné
obory **

Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO:
600125807
Dostavba MŠ
Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO:
600125807
Škola bez bariér

5 000 000,00
Kč

1.5.201731.8.2017

X
2.1

5 900 000,00
Kč

1.1. 2018 28.6. 2019

Vybavení polytechnických
učeben

1 000 000

2018

ZŠ Bučovice 711,
příspěvková organizace,
IČO: 46271171, Red IZO:
600125815

Počítačové učebny a software
pro ICT

1 000 000

2018

Modernizace tříd novým
nábytkem, rekonstrukce šaten

Práce s
digitál.
technologiemi ***

2.1

ZŠ Bučovice 711,
příspěvková organizace,
IČO: 46271171, Red IZO:
600125815

Základní škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022605, Red IZO:

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
nebo
základních
škol *****

2 000 000

X

X

2.1

X

X

2.1
2017 2.1

X

X
X

X

X

X

600125611
Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace, Vytvoření zázemí pro
IČO: 75022052, Red IZO: zkvalitnění výuky v ZŠ
600125661
Nesovice

8 200 000

2017-2018 2.1

Základní škola a mateřská
škola Rašovice, okres
Vyškov, příspěvková
organizace, IČO:
Nástavba, přístavba a stavební
75021323, Red IZO:
úpravy objektu MŠ Rašovice č.
600125688
p. 66

6 000 000

2016 nebo
2017 2.1

Základní škola a Mateřská
škola Křižanovice,
příspěvková organizace,
IČO: 70991618, Red IZO:
600125475

X

X

X

X

2.1
Rekonstrukce a rozšíření ZŠ
Křižanovice – odborná
počítačová učebna a kmenová
učebna

6 000 000

2017-2018

Základní škola a Mateřská
škola Křižanovice,
příspěvková organizace,
IČO: 70991618, Red IZO: Navýšení kapacity MŠ
600125475
Křižanovice

4 000 000

2017 2.1

Základní škola Bučovice
710, příspěvková
organizace, IČO:
46271104, Red IZO:
600125823

Bezbariérová škola

4 000 000

2017-2018 2.1

Základní škola Bučovice
710, příspěvková
organizace, IČO:
46271104, Red IZO:
600125823

Odborné učebny a laboratoř

3 500 000

2017-2018 2.1

Procyon, z.s., Občanské
sdružení Letonice, IČO:
27052664

Dostavba a vybavení
Volnočasového areálu Letonice

1 345 000

2017 2.1

Orel jednota Letonice,
IČO: 65840968

Stavební úpravy a vybavení
Orlovny Letonice

2 264 000

2017 2.1

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze
zaškrtnout více možností;

* uveďte číslo cíle/cílů
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP.
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto;
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou.

Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence OSTATNÍ ZDROJE zpracovaný pro ORP, území MAP SO ORP
Bučovice.
Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO:

Název projektu:

Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO:
Rozšíření tělocvičny
600125807
Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO: Rekonstrukce školní
družiny
600125807
Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO:
Vybavení školní jídelny
600125807
Základní škola a mateřská
škola Brankovice,
příspěvková organizace,
IČO: 46270914, Red IZO: Rekonstrukce a vybavení
sborovny a kabinetů
600125807
ZŠ Bučovice 711,

Půdní přestavba

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný Soulad s
Typ projektu:
termín
cílem
s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbariérovost
realizace
MAP*
školy,
Cizí Přírodní Technické Práce s
projektu (od
školského
jazyk vědy ** a
digitál.
– do)
řemeslné technologie- zařízení ****
obory ** mi ***
2.1

6 000 000,-

2017-2018
2.1

250 000,00
Kč

2018-2019
2.1

250 000,00
Kč

2018-2020
2.1

500 000,00
Kč
10 mil.

2019-2020
2019 2.1

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben *****

příspěvková organizace,
IČO: 46271171, Red IZO:
600125815
Základní škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022605, Red IZO:
600125611

Rekonstrukce sociálního
zařízení

Základní škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022605, Red IZO:
600125611

Vybavení pro čtenářskou
gramotnost - knihy,
pomůcky
50 000

2017

2.1

Základní škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022605, Red IZO:
600125611

Fasáda a zateplení
budovy ZŠ

1 200 000

2018

2.1

Základní škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022605, Red IZO:
600125611

Vybavení tělocvičny,
úprava přilehlých prostor
pro potřeby zájmových
kroužků

500 000

2018

2.1

Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace, Rekonstrukce a
IČO: 75022052, Red IZO: modernizace školní
jídelny a výdejny
600125661

1 500 000

2018

2.1

Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75022052, Red IZO:
Školní sportovní areál
600125661

7 000 000

2018-2019

2.1

Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75022052, Red IZO: Vybavení čtenářských
kroužků
600125661
Základní škola a mateřská Vybavení pro rozvoj
škola Nesovice,
matematické gramotnosti

2 000 000

50 000,00
40 000,00

2017 2.1

2016-2017 2.1
2016-2017 2.1

příspěvková organizace,
IČO: 75022052, Red IZO:
600125661
Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75022052, Red IZO:
Školní družina
600125661

500 000

2018

2.1

Základní škola a mateřská
škola Nesovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75022052, Red IZO: Kompenzační pomůcky
pro MŠ
600125661

150 000

2018

1.2

Základní škola a mateřská
škola Rašovice, okres
Vyškov, příspěvková
organizace, IČO:
Školní a víceúčelové
75021323, Red IZO:
hřiště
600125688
Základní škola a mateřská
škola Rašovice, okres
Vyškov, příspěvková
organizace, IČO: 75021323,
Zateplení školy
Red IZO: 600125688
Základní škola a mateřská
škola Rašovice, okres
Odborná učebna cizích
Vyškov, příspěvková
organizace, IČO: 75021323, jazyků vybavená
digitálními technologiemi
Red IZO: 600125688
Základní škola Bučovice
710, příspěvková
organizace, IČO:
46271104, Red IZO:
600125823
Základní škola Bučovice
710, příspěvková
organizace, IČO:
46271104, Red IZO:
600125823

Hřiště pro atletiku

Vnitřní infrastruktura školy
pro využití elektronické
třídní knihy
Mateřská škola Bučovice, Interaktivní a prožitková

2 000 000

3 500 000

2018 2.1

2020

2.1

500-600 000

2016-2017 2.1

2 000 000

2018 2.1

1 200 000
1 350 000

2017 2.1
2017 2.1

X

X

X

příspěvková organizace,
IČO: 75024489, Red IZO:
600125173

školní zahrada

Mateřská škola Bučovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75024489, Red IZO:
Interaktivní tabule
600125173
Mateřská škola Bučovice,
příspěvková organizace,
IČO: 75024489, Red IZO: Rekonstrukce sociálního
zařízení
600125173

200 000

2017 2.1

500-600 000

2017-2018 2.1

100 000

2017 2.1

Mateřská škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022591, Red IZO:
600125319

Realizace a vybavení
tělocvičny

Mateřská škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022591, Red IZO:
600125319

Stavební úpravy v přízemí
MŠ
100 000

2018

2.1

Mateřská škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022591, Red IZO:
600125319

Rekonstrukce sociálního
zařízení pro dospělé

60 000

2018

2.1

Mateřská škola Letonice,
okres Vyškov,
příspěvková organizace,
IČO: 75022591, Red IZO:
600125319

Vybavení školní zahrady
herními prvky

50 000

2020 2.1

Mateřská škola
MILONICE, IČO: 70987912,
Nová MŠ pro Milonice
Red IZO: 600124959

10 mil. Kč

2018 2.1

Základní škola a Mateřská
škola Mouřínov,
příspěvková organizace,
Nástavba MŠ Mouřínov
IČO:75007762, Red IZO:
pro navýšení kapacity
600125637

8 000 000

2018 2.1

X

Mateřská škola Nevojice,
příspěvková organizace,
IČO:70996156, Red
IZO:600124797

Zateplení budovy a
fasáda

2 000 000

2020

2.1

Mateřská škola Nevojice,
příspěvková organizace,
IČO:70996156, Red
IZO:600124797

Rekonstrukce sociálního
zařízení

500 000

2019

2.1

Mateřská škola Nevojice,
příspěvková organizace,
IČO:70996156, Red
IZO:600124797

Rekonstrukce a vybavení
školní zahrady

250 000

2017-2018 2.1

Mateřská škola Nevojice,
příspěvková organizace,
IČO:70996156, Red
IZO:600124797

Vybavení dílny pro
polytechnické vzdělávání
– keramická pec

80 000

2017-2018 2.1

Základní umělecká škola
Arthura Nikische,
příspěvková organizace,
IČO: 67006761, Red IZO:
600125912

Multimediální hudební
učebna, profi nahrávací
studio

1 000 000

2017 nebo
2018 2.1

Procyon, z.s., Občanské
sdružení Letonice, IČO:
27052664

Vzdělávání pro tvořivý
venkov

4 600 000

2017-21 3.2

X

X

3 850 000

2017-21 3.2

X

X

5 000 000

2019-2020 2.1

Orel jednota Letonice,
IČO: 65840968
Obec Rašovice, IČO:
00292265

Sport pro zdravý venkov
Zateplení fotbalových
kabin

X

X

X
X

