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Projekt MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice pro období let 2018 - 2021, 

navazuje na aktivity předchozího projektu MAP vzdělávání. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje 

priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Veselí nad Moravou – 

Ostrožsko – Kunovice, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů. 

Území řešené v MAP I. ORP Veselí nad Moravou bylo tvořeno 21 obcemi (celkově je v ORP  Veselí nad 

Moravou 22 obcí – obec Moravský Písek je totiž vzhledem k přirozené spádovosti v oblasti školství do 

Bzence řešena v rámci MAP pro ORP Kyjov.). 

Nové území MAP II. ORP Veselí nad Moravou je tvořeno 28 obcemi (celkově ORP Veselí nad Moravou 

21 obcí, ORP Uherské Hradiště 6 obcí, ORP Hodonín 1 obec).  

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků se zaměřením na rovný přístup 

ke vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a 

základního vzdělávání i zájmového a neformálního vzdělávání. 

Hlavní cíl MAP 

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 

podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 

specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Konkrétní dílčí kroky realizace MAP ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice: 

1. Řízení projektu 

2. Rozvoj a aktualizace MAP 

3. Evaluace a monitoring MAP 

4. Implementace MAP 

 

Hlavním přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace 

mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství budou napomáhat ke zkvalitňování 

vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších 



                                                                            
 

 

služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Projekt rozvíjí vizi akce KLIMA a vytváří trvalé vazby 

spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání v ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice. 

Principy MAP: 

Realizace MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží osvědčené 

postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost místních akčních skupin, komunitní 

plánování sociálních služeb apod.). (1) Princip spolupráce, (2) Princip zapojení dotčené veřejnosti do 

plánovacích procesů, (3) Princip dohody, (4) Princip otevřenosti, (5) Princip SMART, (6) Princip 

udržitelnosti, (7) Princip partnerství. 

Co MAP přináší? 

Dětem a žákům: motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy 

pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka, snížení šikany a 

diskriminace ve škole i mimo školu. 

Rodičům: více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální 

vzdělávání), možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy, rozvoj kvalitního kariérového 

poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací 

dráhy žáka, platformu pro otevřenou komunikaci. 

Ředitelům a učitelům: příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně 

zkušeností a spolupráci, rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podporu škol 

rodiči a možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči 

o osobní prostor nebo při řešení místních problémů. 

Zřizovatelům: možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP, příležitosti pro 

výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol. 


