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„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R.“
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Č L E N Ů

v realizačním týmu 

projektu.

Č L E N Ů Č L E N Ů E X T E R N Í C H  
E X P E R T Ůřídícího výboru. v 7 pracovních 

skupinách a 7 

podskupinách.

LIDÉ V MAPII



LIDÉ V MAPII

01 .2019 - 10 .2020

1 1 .2020 - 06 .2022



Řídící výbor MAP II

PS2 čtenářská 
gramotnost
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příležitosti
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vzdělávání
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PDS 
společenské 

vědy

PDS 
polytechnické 
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vzdělávání

PDS 
polytechnická 

výchova

PDS zdravý 
životní styl

PS7 zájmové          
a neformální 
vzdělávání

PS1 
financování
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KLÍČOVÉ AKTIVITY 
PROJEKTU

Funkční platformy MAP. Aktualizovaný 

a schválený Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, 

včetně akčního plánu na 2022/2023

KA 2 - ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

Sehraný realizační tým, řídící výbor.

KA 1 – ŘÍZENÍ PROJEKTU

Hodnocení aktivit jeho účastníky a 

hodnocení projektu.

KA 3 - EVALUACE A MONITORING 
MAP

Realizace aktivit pro ředitele, pedagogy, 

nepedagogy, rodiče a žáky.

KA 4 - IMPLEMENTACE MAP



Rozvoj a aktualizace MAP

Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny.

Podpora znalostních kapacit

Akční plánování a spolupráce s 

KAP a NPI ČR.

Místní akční plán a 
spolupráce s projekty 

systémovými

Zjišťování potřeb škol. Podpora 

při plánování rozvoje škol.

Podpora škol v plánování

Funkční řídící výbor, pracovní 

skupiny a podskupiny. 

Komunikační plán - informovanost 

veřejnosti.

Řízení procesu rozvoje a 
aktualizace MAP



KA4 - implementace MAP

• slide  č. 12 ze staré prezentaceVelké literární klání s knihovnou

Odborný poradce v oblasti logopedie

Odborný poradce v oblasti supervize

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Odborné skupiny pedagogů, vzdělávací a informační 
setkávání

Prevence zdravotních rizik

Analýza potřeb možností trávení volného času



Základní 

vzdělávání

Předškolní 

vzdělávání

Zájmové a neformální 

vzdělávání

Čtenářská 

gramotnost

Matematická 

gramotnost

Rovné 

příležitosti

PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH 
PRACOVNÍCH SKUPIN

Financování 



Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Zajímavá svým obsazením. Pracovalo v ní 16 členů, a to:

▪ speciální pedagogové z MŠ, ZŠ

▪ asistenti pedagoga

▪ výchovní poradci

▪ školní psycholožky

▪ ředitelky MŠ, ZŠ

▪ pedagogové ZŠ

▪ zástupce alternativního vzdělávání

▪ vedoucí pedagogicko-psychologické poradny



Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Při setkávání bylo společným cílem naší skupiny vzájemné sdílení

dobré praxe v možnostech našeho širokého zaměření.

Vznikly našim přičiněním doporučení na kvalitní besedy, semináře,

vzdělávání, sdílení a ukázky práce speciálních pedagogů, semináře a

besedy pro rodiče, asistenty pedagogů, navázání spolupráce s

OSPODEM, PPP, školními psychology ad.



Přehled aktivit, které se v průběhu MAPII uskutečnily:

DVPP- semináře na téma

▪ děti nadané, děti se SVP

▪ ukázka práce u dětí se SVP se 

▪ Sweetboxem

▪ seminář na téma děti s odlišným 

▪ mateřským jazykem

▪ náhradní komunikační systém VOKS



VOKS



Spolupráce s poradenskými zařízeními

▪ besedy a spolupráce se školní psycholožkou Mgr. et Mgr. Pavliskovou, 
Mgr. Kubjátovou (řešení  akutních případů v MŠ, ZŠ)

▪ semináře a spolupráce s vedoucí PPP Mgr. Jaskulovou (vysvětlení IVP,     
PPP, PO a Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se SVP)



▪ spolupráce a semináře s logopedkou Mgr. Pavlicovou -
nabídka materiálů, vzd. aktivit - série webinářů Logohrátky
v domácím prostředí)

▪ spolupráce s psychology SUPERVIZE v MŠ -

PaeDr. Mgr. Facová a MUDr. PhDr. Orel,  Ph.D.-

řešení konkrétních případů v kolektivu i jednotlivcích) 

Spolupráce se Sociálně-právní ochranou dětí

▪ seminář, beseda s pedagogy MŠ, ZŠ na téma 

legislativní rámec práce Ospodu

▪ ukázky případů k řešení ve spolupráci s Ospodem



Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Semináře a besedy pro rodiče s odborníky

▪ ADHD, hyperaktivita u dětí

▪ SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ad.

▪ agresivní chování u dětí (Mgr. Bínová)

▪ školní zralost 



Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Sdílení dobré praxe

▪ návštěva pedagogů ve speciální třídě 

v MŠ 1. máje 1153 - ukázka práce s

dětmi se SVP a sweetboxem

▪ návštěva ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo nábř., 
ukázka práce s dětmi, diskuze

▪ návštěva Montessori  a Lesní školky,

ukázka alternativního vzdělávání



Pracovní skupina pro 
čtenářskou gramotnost

Co nás zajímalo?

Dotazníkové šetření (2019):
1. Podmínky pro rozvoj čtenářství ve školách

(školní knihovny, čtenářské dílny)
2. Vzdělávání pedagogů
3. Spolupráce s knihovnou
4. Čtenářství dětí



Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

Co se povedlo?

1. Pro rozvoj čtenářství na školách:
• 4 cirkulační soubory knih

• zavedeny dílny čtení na 1 ZŠ

2. Spolupráce s knihovnou:
• metodický rozcestník 

3. Pro pedagogy 
• seminář / webináře 



Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost

4. Velké literární klání (22 týmů, 11 škol)

• charakter
• formát
• zapojení publika
• hodnocení



Velké literární klání



Velké literární klání



Pracovní skupina pro 
matematickou gramotnost

Činnost skupiny

• Komunikace mezi členy, spolupráce

• Porovnání ŠVP škol v ORP Rožnov pod Radhoštěm

• Společná jednání učitelů základních a středních škol

• DVPP pro učitele matematiky

• Výjezdní setkání učitelů matematiky

• Příprava a pilotování „Kabinetu matematiky“ ORP Rožnov p. R.



Matikáři a doba kovidová:

• spolupráce a vzájemná pomoc při zajištění

distančního vzdělávání

• sdílení výukových materiálů

• v době lockdownu probíhala jednání skupiny on-line formou



• časová dotace výuky matematiky 

• zařazení vybraných kapitol učiva

Porovnání ŠVP škol ORP Rožnov p.R.
(prosinec 2019 – leden 2020)



Společná jednání učitelů matematiky ZŠ a SŠ

1. jednání – únor 2020
• co matikářům SŠ nejvíce chybí ve znalostech žáků
• co učit / neučit na ZŠ

Jednání se účastnili zástupci všech ZŠ ORP Rožnov 
p. R. a zástupci 6 SŠ z Rožnova a Valašského 
Meziříčí. Jednání bylo občas bouřlivé, ale nakonec 
jsme se domluvili.

2. jednání – březen 2022

• jak se projevila distanční výuka na znalostech žáků

• jak funguje dohoda z 1. jednání

V únoru 2023 se chceme sejít opět - v rámci MAPIII.



Výjezdní setkání matikářů z Rožnovska - 22.-23.10.2021

Vzděláváme se:
Mgr. Lenka Ondráčková   „Práce s diferencovanou 
třídou“ 

Sdílíme zkušenosti
Hodnocení učebnic používaných na školách ORP 
Rožnov p. R.
Znalosti žáků vzhledem k distančnímu vzdělávání
Pomůcky pro matematiku

Utužujeme kolektiv
Seznámení s matikáři, kteří se běžné práce v PS 
neúčastní



Vzdělávání učitelů 
matematiky

říjen 2021 - Mgr. Lenka Ondráčková   
„Práce s diferencovanou třídou“

březen 2022 
Mgr. Lukáš Javorek  

„Párové a kooperativní učení“



Co dál ?

V nadcházejícím projektu MAP 3  se bude opět scházet naše pracovní skupina.   

Učitelé matematiky v ORP Rožnov p. R. se budou také scházet v rámci předmětového 
kabinetu matematiky, o náklady se podělí jednotlivé zapojené školy.

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

Závěrem…
Děkuji všem členům realizačního týmu, 
kteří naší pracovní skupině napomáhali.



Pracovní skupina pro 
předškolní vzdělávání

Pracovní skupinu pro předškolní vzdělávání tvořil tým 13 paní ředitelek či

zástupkyň ředitelek mateřských škol z mikroregionu Rožnovsko.

Náš tým byl velmi kreativní a předkládal nápady pro předškolní vzdělávání jak

pedagogů, asistentů pedagogů, besedy či semináře pro rodiče dětí, sdílení

dobré praxe či návštěvy jednotlivých mateřských škol, pomoc psycholožky

přímo v MŠ.

Jednotlivé pracovní schůzky byly velmi tvořivé a podněcující… ☺ ☺



Náš tým se zabýval přenosem zkušeností a informací z oblasti 
předškolního vzdělávání; diskutoval nad problematikou předškolního 
vzdělávání v různých jeho oblastech, např.: 

▪ školní zralost a připravenost

▪ čtenářská a matematická pregramotnost

▪ polytechnické vzdělávání

▪ přechod z MŠ do ZŠ

▪ zdravý životní styl a další zajímavá témata. 

▪ Identifikovali  jsme a zohledňovali priority ve vzdělávání předškolních 
dětí na území regionu Rožnovsko.

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání



Přehled aktivit, které se v průběhu MAPu II uskutečnily:

DVPP- semináře, webináře na téma

▪ školní zralost a připravenost 

▪ proč se dítě takhle chová ..?

▪ metodika logopedické péče

▪ úvod do polytechnického vzdělávání

▪ první pomoc, zdravotník zotavovacích

akcí



▪matematická a čtenářská pregramotnost

▪ význam pohybových aktivit u dětí

▪ vzrůstající agresivita u dětí 

▪ jóga nejen pro děti

▪ praktické využití grafického programu Canva



Spolupráce s poradenskými zařízeními

▪ besedy a spolupráce se školní psycholožkou Mgr. et Mgr. Pavliskovou

(řešení  akutních případů v MŠ i s rodiči)

▪ semináře a spolupráce s vedoucí PPP Mgr. Jaskulovou – vysvětlení 
IVP, PO, vzájemná spolupráce MŠ, rodina, PPP

Semináře a besedy pro rodiče s odborníky

▪ školní zralost a připravenost

▪ shody a rozdíly mezi generacemi s 

PaedDr. Mgr. Facovou a MUDr. PhDr. Orlem, Ph.D.

▪ logohrátky v domácím prostředí s 

Mgr. Pavlicovou



▪Novodobé závislosti u dětí s Mgr. Bínovou

▪Principy práce s dítětem s ADHD

▪Každé dít má svůj vlastní talent (Mgr. Halda)

▪Co nás učí sourozenecké vztahy (Mgr.  Halda)



Společné setkávání, workshopy a výjezdní semináře

▪ výjezdní seminář s Mgr. J. Gardošovou

▪ workshop pro ředitele MŠ a ZŠ

▪ výjezdní seminář na téma „Strategie školy“

▪ společné setkání pedagogů MŠ a ZŠ

▪ výjezdní seminář „Zážitková pedagogika“

▪ společné návštěvy jednotlivých MŠ v regionu



Pracovní sešit pro předškoláky „Mámo, táto – zvládnu to?“

▪ Vytvořila pracovní podskupina pro čtenářskou a 
matematickou pregramotnost

▪ Výběr vhodných pracovních listů a témat

▪ Zpracování vlastní grafiky

▪ Tisk v nákladu 1200 ks, a rozvoz do všech školek v 
mikroregionu, tak aby se dostaly k rodičům v době distanční 
výuky v MŠ



Pracovní skupina pro zájmové a 
neformální vzdělávání

❑ Návrhy na vzdělávací semináře pro 
pedagogy volného času
❑ Možnost účasti na DVPP týkající se 

žáků se SVP
❑ Diskuze mezi pedagogy volného času a 

zástupci školních družin a klubů
❑ Realizace vybraných seminářů 

- Míčové hry
- ICT v zájmovém vzdělávání
- Pohybové aktivity
- Práce s žáky se SVP ve školní družině
- Deskové hry
- Zážitková pedagogika



Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání

Analýza potřeb možností trávení volného času dětí na Rožnovsku

Připomínkování a tvorba dotazníků pro žáky škol 

Spolupráce na tvorbě metodiky k vyplňování a její připomínkování

Rozbor zjištění výsledků a příprava dotazníků pro rodiče

Rozbor všech zjištěných dat a diskuze nad novými možnostmi 



Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání

Analýza potřeb možností trávení volného času dětí na Rožnovsku

A JAK TO VLASTNĚ DOPADLO?



Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání

Analýza potřeb možností trávení volného času dětí na Rožnovsku

A CO SE BUDE DÍT DÁL?

✓ předání výsledků za jednotlivé obce jejich starostům

✓ šíření výsledků analýzy zpět do škol

✓ šíření výsledků analýzy k rodičům i široké veřejnosti

✓ zohlednění výsledků při tvorbě nové nabídky kroužků SVČ od září 2022

✓ příprava konference „Děti a jejich volný čas“  s odborníky – 15.9.2022   



Pracovní skupina pro 
základní vzdělávání

Klady vysoce převážily nad zápory



Pracovní skupina pro základní vzdělávání
Klady:

1. Výjezdní semináře pro ředitele škol

2. Možnost konfrontace názorů ředitelů škol a zřizovatelů

3. Velké množství proškolených učitelů, výborní lektoři

4. Supervize ve školách

5.   Vzdělávání rodičů žáků ZŠ

6. Angličtina – rodilí mluvčí v ZŠ

7. Výstava a metodické listy k výstavě – Nejbohatší ekosystémy 

planety Země 



Pracovní skupina pro základní vzdělávání

Zápory:

1. Ne vždy 100% účast členů pracovní skupiny na setkáních

2. Občasná absence chlebíčků



Pracovní skupina pro financování

❑ metodická pomoc ředitelům ZŠ i MŠ

❑ sdílené pracovně-právní dokumenty

❑ zajištění předplatného grantového kalendáře

❑ zajištění informací k aktuálním změnám v regionálním 
školství

❑ návrhy na setkávání a vzdělávání ekonomek a jejich následná 
realizace

❑ projednávání finančních záměrů v projektu MAPII – realizace 
návrhů aktivit z pracovních skupin 



Odborní poradci v oblasti supervize:

PaedDr. Mgr. Věra Facová
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. 
. 

Prosinec 2019 - duben 2022

Každý zapojený 

subjekt celodenní 3 

setkání.

Využilo celkem 18 
zapojených subjektů

Celkem realizováno 

54 setkání.

SUPERVIZE NA ŠKOLÁCH



Odborní poradci v oblasti supervize:

Mgr. Magda Štěpánková
Mgr. Lucie Pavlicová 
. 

Poskytování metodické 
podpory a péče 
pedagogům MŠ

Vyšetření školní zralosti 
se zaměřením na děti s 
omezenou komunikační 

činností. 

Realizace webinářů pro 
rodiče - Logohrátky v 

domácím prostředí.

Vytvoření sborníku 
pracovních listů -

Logohrátky s hláskou L -
Mgr. Lucie Pavlicová.

LOGOPEDICKÁ PODPORA



Probíhaly vzdělávací 
aktivity pro pedagogické 

i nepedagogické 
pracovníky mateřských 

a základních škol a SVČ.

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ



seminář/webinář pro 
pedagogy/nepedagogy

125 x

vzdělávací aktivity pro rodiče 40 x

semináře/webináře pro ředitele 20 x

CELKEM 
proškoleno

4 932 osob



Průměrné hodnocení všech aktivit

ROZHODNĚ ANO / 
VELMI DOBRÉ

SPÍŠE ANO / DOBRÉ SPÍŠE NE / 
DOSTATEČNÉ

ROZHODNĚ NE / 
NEDOSTATEČNÉ

88,01% 10,48% 1,02 % 0,12 %



Vyhodnocení aktivit účastníky

• Připravený předškolák aneb jak nejlépe své dítě připravit na přechod 
do ZŠ - Mgr. Bínová

• Nové metody ve výuce s využitím ICT - Mgr. Jašková

• Děti jsou hosté, kteří hledají svoji cestu - Mgr. Bínová

• Dysortografie - specifická vývojová porucha učení - Mgr. Bínová

• Rodiče, nejste v tom sami! - Mgr. Bínová

• Logohrátky v domácím prostředí - Mgr. Pavlicová

• Polytechnická výchova zaměřena na rozvoj senzomotorického 
myšlení - Mgr. Bínová

• Rozvoj sluchového vnímání - Mgr. Bínová

• MS Teams v praxi - Mgr. Mlnařík

• Rozvoj sociálních dovedností v praxi - Mgr. Bínová

• Hodnocení žáků nejen v době distančního vzdělávání - Mgr. 
Ondráčková

• Shody a rozdíly mezi generacemi aneb co nás pojuje a co rozděluje -
PaedDr. Mgr. Věra Facová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

• Školní zralost z pohledu logopeda - Mgr. Pavlicová

100 %



Realizovány 4 akreditované kurzy - Zdravotník 
zotavovacích akcí, jejichž součástí byl i zkrácený 
akreditovaný kurz První pomoc. 

Celkem proškoleno 35 pedagogů.

Prevence zdravotních rizik



informační 
setkání

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ SETKÁVÁNÍ 
pro ředitele ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ











Zúčastnilo se 292 žáků z 10 ZŠ a Gymnázia

Protidrogový vlak



Podařilo se úspěšně 
navázat na předchozí 
projekt MAP+ a ještě 

více prohloubit 
spolupráci

Podařilo se přiblížit 
problematiku MAP 

směrem k veřejnosti

Nové platformy 
spolupráce a 

předávání
dobré praxe 

(PS a podskupiny)

Podařilo se do 
projektu zapojit 
všechny cílové 

skupiny

Fungující spolupráce 
mezi realizačním 
týmem a dalšími 
aktéry projektu

Zhodnocení



-

-

Lektor výchovně vzdělávacích 
programů pro děti

Rodilí mluvčí do základních škol

Schopnost pružně 
a operativně reagovat na Covid

Navázání spolupráce mezi 
komerčními sektorem a školami

Školní psycholožka pro MŠ



Zhodnocení – sdílené pomůcky

Nakoupené 
knihy

Krabice POLY
Klokanův kufr, 
diagnostický 

kufr

Rezervační 
systém na 
pomůcky

Pokračování i 
po ukončení 

projektu MAPII



Na co si můžete z MAPII sáhnout?

Pracovní sešit pro předškoláka -
Mámo, táto, zvládnu to?

Metodika Logohrátky s hláskou „L“

Výstava a metodické listy k výstavě 
Nejbohatší ekosystémy planety 

Země



Co se úplně nestihlo?

Pracovní podskupiny – skrz covid později pozastaveny

Anglické divadlo

Pokračování v dobře nastavené první schůzce s podnikateli

Velký časový rozestup u Analýzy potřeb možností trávení volného času



Účast na vzdělávacích aktivitách a setkání pořádaných v rámci projektů NPI
ČR - SRP Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, nově P-AP
Metodická podpora akčního plánování.

Zapojení se jako partneři do realizace projektu Implementace Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II.

Spolupráce se zástupci NPI ČR a KAP při předávání informací a zkušeností.

Spolupráce s NPI ČR a KAP



SDRUŽENÍ MIKROREGION ROŽNOVSKO

OBCÍ ROŽNOVSKA

1.7.2022 – 30.1.2023

MĚSÍCŮ

NA CELÉ OBDOBÍ RELAIZACE

MILIONŮ

95 % DOTACE

OP VVV

Co bude dál - MAP 3 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. v ORP Rožnov p.R.“



MAP III - zapojené subjekty

Souhlas se zapojením do MAPIII vyjádřily všechny mateřské a základní 

školy z ORP Rožnov pod Radhoštěm, spolu se Základní uměleckou 

školou a Střediskem volného času.

✓ 10 mateřských škol

✓ 15 základních škol

✓ 1 Základní umělecká škola

✓ 1 Středisko volného času

✓ 1 ZŠ Rožnov p.R., Tyršovo nábř. (podle § 16 odst. 9 školského zákona)



Těšíme se, že s námi půjdete do 
trojky! 



https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnd06.jxs.cz%2F258%2F904%2F5ae1ed2297_92893881_o2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fstevieslife.blog.cz%2F1305%2Fdiskuze&docid=UZFkQAlU8KTNIM&tbnid=AiaX5EoxeaenVM%3A&vet=10ahUKEwiE--aeg-jkAhXIC-wKHV7hDDcQMwg9KAQwBA..i&w=800&h=551&bih=603&biw=1280&q=diskuze&ved=0ahUKEwiE--aeg-jkAhXIC-wKHV7hDDcQMwg9KAQwBA&iact=mrc&uact=8


Děkujeme za pozornost.

Za realizační tým projektu: 

„Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R.“

Ing. Martina Novosádová

Bc. Petra Šatánková

Ing. Jan Kučera, MSc.


