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Vážení přátelé,  
zdravíme vás po letních prázdninách a přejeme vám příjemný začátek nového školního roku. Přicházíme za 
vámi s čtvrtým vydáním bulletinu. Najdete zde informace o aktuálním dění ohledně MAP vzdělávání v ORP 
Konice.  
 

1. ANALYTICKÁ ČÁST DOKUMENTU, STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP KONICE A JEHO SCHVÁLENÍ 
Dne 29. 7. 2016 proběhlo jednání řídícího výboru MAP vzdělávání v ORP Konice. Zde byla schválena finální 
verze analytické části MAP vzdělávání v ORP Konice, včetně vymezených problémových oblastí, klíčových 
problémů a prioritních oblastí rozvoje v řešeném území ORP Konice. 
Dále byla schválena finální verze Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Konice. 
 

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 

 Proběhlé vzdělávací akce 
 

V současné době se realizační tým plně věnuje budování znalostních kapacit v ORP Konice. Byl sestaven 
harmonogram vzdělávacích akcí, které bude MAS Region HANÁ z.s. v průběhu školního roku 2016/2017 
pořádat. Průměrně Vám budou nabídnuty dvě akce za měsíc. Znovu opakujeme, že veškeré vzdělávací akce 
poskytnuté MAS Region HANÁ z.s. jsou pro školská zařízení zcela zdarma.  
 
Dne 8. 9. 2016 proběhla exkurze do areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákova. Cílem této 
akreditované akce bylo navázání popř. prohloubení kontaktů mezi pedagogy jednotlivých škol v ORP Konice 
a rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti EVVO. Tato exkurze byla zvolena z důvodu, že při šetření v území 
vyšlo najevo, že celá řada pedagogů v ORP Konice v tomto areálu doposud nebyla. Na akci byl zajištěn 
hromadný svoz se zastávkami v Konici, Náměšti na Hané a Těšeticích. Všichni účastníci školení tento způsob 
využili. V průběhu cesty byli účastníci školení seznámeni s MAP vzdělávání v ORP Konice. Ing. Ludmila 
Solovská předala informace o aktivitách MAS Region HANÁ z.s. a následujících vzdělávacích akcích.  
Samotný akreditovaný seminář si kladl za cíl zejména seznámit přítomné pedagogy s areálem Domu přírody 
Litovelského Pomoraví. Areál je založen na principu prožitku, nikoliv jen pasivním přijímání informací, což 
výrazně ovlivnilo i průběh semináře. Veškeré aktivity se konaly ve venkovních prostorách. Školitel se snažil 
v maximální míře zapojovat pedagogy prostřednictvím různých aktivit, které je možné provozovat s dětmi či 
žáky v areálu. Dále seznamoval pedagogy s jednotlivými prvky areálu a představoval možnosti jejich využití 
při návštěvě s dětmi či žáky. Na konci semináře pedagogové obdrželi velké množství metodických a 
didaktických materiálů EVVO včetně osvědčení o absolvování akreditované akce. 
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Dne 13. 9. 2016 proběhl seminář k tématu Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ - úloha, tvorba, 
provoz, možnosti. Tento seminář byl zvolen z důvodu, že při šetření v území vyšlo najevo, že celá řada 
vedoucích pracovníků či zřizovatelů škol v ORP Konice má zájem o vytvoření moderních školních zahrad, 
umožňujících výuku přírodních věd, ekologického vzdělávání a výchovy. Nově realizovaná školní zahrada 
může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních 
předmětů, a v neposlední řadě družinám. Školní zahrada také může sloužit neformálnímu či mimoškolnímu 
vzdělávání.  
Seminář si kladl za cíl představit možnosti realizace školní zahrady na vlastních školních pozemcích, pomoci 
zahájit přípravu a měl celkově pomoci ujasnit si, co udělat pro přípravu a realizaci školní zahrady a jak ji 
následně provozovat. Školitelé prezentovali zejména tyto hlavní témata: zadání projektu školní zahrady, 
definování cílů, které má zahrada plnit, význam názvu zahrady, hlavního motivu, jedinečnost zahrady, 
tvorba projektu a jeho projednání, základní principy, jednotlivé prvky zahrady (vazby na stavební povolení, 
ohlášení, splnění norem apod.), realizace a údržba zahrady, edukativní úloha, výukové aktivity ve školní 
zahradě, dobré příklady a finanční možnosti realizace (projekty, dotace, podpora tvorby školních zahrad). 
Na konci semináře proběhla otevřená diskuze k tématu. Pedagogové také obdrželi osvědčení o absolvování 
semináře. 
 
Dne 19. 9. byl pořádán seminář k tématu Projekty infrastruktury základních škol. Tento seminář byl 
primárně určen zřizovatelům a vedoucím pracovníkům škol v Regionu HANÁ. Účastníci byli seznámeni s 
parametry 47. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) Infrastruktura základních škol. Dále byly předány informace o tom, jak žádat o dotaci. Hlavními 
probíranými tématy byly:    
• Výzva a její parametry 
• Podporované aktivity 
• Povinné přílohy žádosti  
• Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 
• Hodnocení a výběr projektů 
• Postup při přípravě projektu 
 

 Plánované vzdělávací akce 
 

V současné době pro Vás připravujeme akreditovaný seminář Příroda je pestrý dům, který proběhne 17. 
10. 2016 od 13. hod. opět ve Sluňákově. Seminář bude určen pro pedagogy prvního stupně ZŠ. Budete 
seznámeni s řadou aktivit vhodných pro poznávání ekosystému lesa, louky, vodního prostředí a krajiny. K 
této metodice dostanete i materiály. 
 
Další semináře, na které se můžete těšit a které pravděpodobně proběhnou v listopadu:  

1) seminář Inkluze v MŠ. Tento seminář bude určen pro pedadogy a vedoucí pracovníky MŠ. Budete 
obeznámeni s problematikou zavádění podpůrných opatření, realizací plánů pedagogické podpory 
atd. 

2) Předávání odbornosti ze strany PPP pro MŠ – bude probíhat formou workshopu, spolupráci nám 
přislíbila PPP v Prostějově.  

 
Mezi další vzdělávací akce, které chceme pořádat ještě do konce roku 2016, patří seminář Inkluze v ZŠ a 
Předávání odbornosti ze strany PPP pro ZŠ. 
 
O termínech i obsahu jednotlivých vzdělávacích akcí budete včas informováni prostřednictvím emailu. 
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3. PRACOVNÍ SKUPINY 
 
Na přelomu srpna a září realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice oslovoval vedoucí pracovníky škol 
s žádostí o nominování členů z řad svých pedagogů do pracovních skupin.  
Jedná se o čtyři pracovní skupiny: 
1) Mateřské školy 
2) Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání 
3) Polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost  
4) Přírodní vědy, environmentální výchova 
 
Úkoly jednotlivých pracovních skupin jsou: 

1) navrhnout konkrétní aktivity, které v dané oblasti (v rámci jednotlivých PS) zlepší situaci v 
jednotlivých školách 

2) navrhnout konkrétní společné aktivity v rámci vzájemné spolupráce mezi jednotlivými školami 
3) příprava a publikace tematického didaktického materiálu, brožurky, apod. 
4) vzdělávání pedagogů  - návrhy na další vzdělávání pedagogů jako podnět z činnosti PS 
5) možnost vytipovat specialisty v dané oblasti a zvát si je na PS 

 
Předpokládáme začátek činnosti jednotlivých pracovních skupin na konci září. Skupiny by se měly setkávat 
jednou za měsíc, ale četnost setkávání je individuální v souvislosti s potřebami jednotlivých skupin. 
 
 
 
Bulletin zpracoval realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák, 
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Jana Procházková 
 
 
V Náměšti na Hané 20. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


