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Vážení přátelé,  
přicházíme za vámi s novými informacemi spojenými s aktuálním děním ohledně MAP vzdělávání v ORP 
Konice. 
 
1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 
 
Všechny pracovní skupiny, o jejichž aktivitách jste byli informováni i v předešlých vydáních, postupně plní 
cíle, které si při formování pracovních skupin vytýčily.  
 
Pracovní skupina ,,Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání” přichystala v říjnu pro 
pedagogy v ORP Konice workshop s knihovnicí Irenou Ochránkovou na téma „Čtenářské dílny v praxi“. 
Rozpracovává pověsti z okolí Konicka a připravuje k nim pracovní listy.  
 
Pracovní skupina ,,Přírodní vědy a environmentální vzdělávání” se věnuje pracovní verzi ,,Námětovníku“ 
pro pedagogy, který bude sloužit jako pomůcka pro rozvoj environmentálního vzdělávání.  
  
Pracovní skupina ,,Matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání” se zabývá tvorbou pracovních 
listů pro pedagogy, zaměřených na procvičování desetinných čísel, celých čísel, zlomků, atd.  
 
Pracovní skupina „Mateřské školy“ ukončila svou činnost v červnu 2017. Členové pracovní skupiny se i 
nadále zapojují do aktivit pořádaných MAS Region HANÁ, z.s.. Vedoucí pracovní skupiny a zároveň vedoucí 
učitelka mateřské školy v Horním Štěpánově,  Mgr. Vladimíra Svobodová,  zorganizuje s pomocí MAS 
Region HANÁ, z.s. dne 1. 11. 2017 v mateřské škole Horní Štěpánov setkání učitelů mateřských škol v ORP 
Konice. Jedná se o nezávazné setkání, jehož účelem je především vzájemné poznání pedagogů. Naší 
společnou vizí je, aby se tato setkávání uskutečňovala pravidelně a stala se tak platformou pro předávání 
zkušeností a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy mateřských škol v ORP Konice. 
 
2. VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice pořádal dne 12. 9. 2017 Seminář pro potenciální žadatele – 
ředitele škol a zřizovatele v rámci opatření PR IROP 3 – Infrastruktura pro vzdělávání. Cílem semináře 
bylo seznámení potencionálních žadatelů (ředitelů a zřizovatelů škol) se strategií MAS a návazností projektů 
na strategický plán CLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).  
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Dne 25. 10. 2017 se na ZŠ a Gymnáziu města Konice pořádal workshop Čtenářské dílny v praxi. Lektorem 
workshopu byla Irena Ochránková, knihovnice z Uničova. Cílem semináře bylo seznámení účastníků s 
čtenářskými dílnami, čtenářskými kostkami a tvorbou pracovních listů.  
 
3. STUDIE BEZBARIÉROVOSTI 
V předminulém vydání jste byli informovaní o aktivitě, jejímž výstupem byla studie bezbariérovosti pro 
mateřské a základní školy v ORP Konice. Všechny studie byly školám, které byly do projektu zapojeny, 
předány v elektronické i tištěné podobě. Tato studie může být podkladem pro případné budoucí řešení 
bezbariérovosti budov mateřských i základních škol. Obsahuje popis současného stavu a následná 
doporučení, jak lze budovu lépe zpřístupnit dětem a žákům s tělesným postižením. 
 
4. ŘÍDÍCÍ VÝBOR 
Dne 10. 10. 2017 proběhl na zámku v Konici řídící výbor. Zásadním bodem programu bylo schválení 
aktualizace Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Konice, včetně investičních priorit jednotlivých 
škol a školských zařízení, které jsou jeho součástí, včetně investičních záměrů NNO a spolků v území ORP 
Konice v rámci zájmového a neformálního vzdělávání. Aktualizace Strategického rámce je důležitým 
procesem MAP vzdělávání. Investiční priority škol, které nejsou ve Strategickém rámci uvedeny, nemohou 
být financovány prostřednictvím dotačních programů (aktuálně zejména výzva MAS Region HANÁ pro 
oblast školství.)  
Schválení Memoranda o spolupráci bylo dalším podstatným bodem na programu jednání řídícího výboru. 
MAS Region HANÁ, z.s. jako nositel projektu MAP vzdělávání v ORP Konice uzavřela toto memorandum o 
spolupráci zřizovatelů, mateřských, základních, středních škol v území a dalších subjektů, které se chtějí 
podílet na neustálém zvyšování kvality vzdělávání v ORP Konice.  Připojení k dohodě o spolupráci 
deklarovaly subjekty podpisem Memoranda. 
 
5. SÁZENÍ STROMŮ S DĚTMI 
Jedná se o jednu z posledních aktivit v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice.  
Cílem akce je zejména: 
- prohloubení spolupráce mezi dětmi, rodiči a zřizovatelem školy prostřednictvím společného sázení 
vybraných stromů. 
- rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd (druhy stromů, vhodné podmínky pro růst stromů 
apod.). 
- snaha zlepšit prostředí škol či obce. 
 
MAS Region HANÁ, z.s.  vše připraví a uhradí. Školy dostanou veškerý materiál, stromy dle svého výběru, 
úvazky, chráničky a jako bonus profi zahradní rýč, nůžky a konve na zálivku. Na zřizovatelích, učitelích, 
dětech a rodičích bude již jen samotná výsadba. 
 
6. MAP II 
 
První etapa projektu MAP vzdělávání v ORP Konice se blíží ke konci (konec leden 2018), MAS Region HANÁ, 
z.s. chce pokračovat v návazném projektu MAP II. Předpoklad vyhlášení výzvy z MŠMT k předkládání 
projektů je cca v druhé půlce listopadu 2017. Věříme, že budeme moci co nejdříve na projekt navázat. 
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Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav 
Brzák, Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Bc. Jiřina Gallasová  
 
 
V Náměšti na Hané 26. 10. 2017  
 
 
 
 

 


