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Místní akční plány pomáhají školám  
 

1. ENVIRONMENTÁLNÍ WORKSHOP 

 

Dne 28. 11. 2017 navštívila základní školu v Bohuslavicích vzdělávací agentura „Pochop“ (Poznej, Chápej, 

Opatruj). Tato vzdělávací agentura nabízí výukové vzdělávací programy pro děti po celé České republice. 

 

Vzdělávací program byl určen pro žáky 9. třídy. Ti se v minulém školním roce umístili na třetím místě v 

soutěži tvořivých aktivit „Moje vysněná škola“, kterou vyhlásila MAS Region HANÁ, z. s. Za své umístění 

měli možnost vybrat si jednodenní zájezd či aktivitu, která by podporovala environmentální kompetence u 

žáků.  

Žáci měli příležitost seznámit se se životem lišky, Výra velkého a mravenců. Celý program byl založený na 

prožitku – všechna prezentovaná zvířata měli žáci možnost vidět naživo.  

Dětem se program velice líbil.  

 

2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 

Ve středu 17. 1. 2018 ve 14. hodin proběhlo rozšířené jednání Řídícího výboru. Uskutečnilo se na zámku 

v Konici (sál, 1. patro). Jednalo se o poslední jednání Řídícího výboru v rámci MAP. Hlavními body programu 

bylo: 

- Schválení Finální verze MAP (Analytická část, Strategický rámec, Akční plán atd.) 

- Schválení Závěrečné Evaluační zprávy 

- Schválení Konečné zprávy o průběhu spolupráce 

- Informace o návazném projektu MAP II 

 

3. MAP II 

 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice bude pokračovat v návazném projektu MAP II. Nositelem 

projektu bude opět Místní akční skupina Region HANÁ, z.s. Výzva pro předkládání projektů z MŠMT byla 

vyhlášena 15. 11. 2017. Projekt plánujeme předložit k datu 15. 02. 2017. Cílem výzvy je podporovat 

společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu 

vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách s tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání 

v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 

následné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.  

 

Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, 

vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních 
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vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a 

žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Vstoupili jsme do nového roku, proto Vám chceme popřát hlavně pevné zdraví a úspěchy v profesním i 

osobním životě.  

 

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 8. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 


