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1. ÚVOD 

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka a Slušovicka a 

podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v 

mateřských a základních školách (i uměleckých) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 

ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména 

na společné plánování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit po následné společné řešení místně 

specifických problémů a potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Důraz bude při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků, vč. vedoucích 

pedagogických pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se zkušenými kolegy a 

podporou spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center, např. knihoven, mimoškolních 

vzdělávacích center a neziskovými organizacemi, a to v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí 

a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Dílčími cíli projektu budou: 

1) systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování 

2) orientace na inkluzivní vzdělávání 

3) zvyšování čtenářské a matematické (pre)gramotnosti 

4) posilování vztahu k přírodě podporou polytechnického vzdělávání 

5) zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka a 

Slušovicka 

6) zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a 

využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků 
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2. CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU 
a) Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků 
Pedagogičtí pracovníci se podílejí na spolurozhodování o rozvoji školy, ale především na 

vzdělávání dětí a mládeže. Tito pracovníci jsou po rodičích nejvýznamnějšími ovlivňovateli 

výchovy dětí.  

Na definovaném území se nachází 14 mateřských škol a 12 základních škol. 

V mateřských školách (samostatných) se počty pracovníků - pedagogických i nepedagogických 

pohybují kolem 115 osob. 

V základních školách (samostatných) se počty pracovníků - pedagogických i nepedagogických 

pohybují kolem 230 osob.  

 

b) Děti a žáci 
Děti a žáci jsou primární cílovou skupinou vzdělávání. V tomto kontextu se jedná o skupinu 

obecnou a nezáleží na tom, zda jsou tyto děti nadané, mají poruchy učení, jsou zdravotně 

handicované apod. 

Na území MAP je dle ČSÚ a vlastního průzkumu z cca 20 tisíc obyvatel 15,4 % mladších 14 let 

(cca 3 080 dětí) . 

V mateřských školách (samostatných) se počty dětí pohybují kolem 720. 

V základních školách (samostatných) se počty žáků pohybují kolem 1700. 

 

c) Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 
Pracovníci vzdělávacích institucí (veřejných, soukromých i neziskových) poskytující na ZŠ a MŠ 

vzdělávací aktivity zaměřeny na různé oblasti, jejichž cílem je zlepšení kvality vzdělávání a 

efektivity výsledků vzdělávání. Jiné organizace mohou školám být prospěšné v oblasti 

poradenství - např. právní, psychologické apod. 

 

d) Rodiče dětí a žáků 
Rodiče dětí a žáků jsou osoby, které v první řadě vzdělávají a formují osobnosti svých dětí. 

Někteří se mohou podílet i na určování směrů rozvoje škol, a to prostřednictvím svazů rodičů a 

přátel školy apod. 

Za předpokladu, že na území MAP je cca 3080 dětí a cca 45 % manželství se rozpadne v cílové 

skupině rodiče je 1400 rodičů, kteří by mohli být zapojeni do aktivit projektu. Nicméně ne každý 

rodič se zajímá o vzdělávání jako celku, proto se toto číslo ještě zmenšuje. Z diskuzí s řediteli škol 

víme, že procento aktivních rodičů je velmi malé a nejaktivnější jsou rodiče u dětí, které přechází 

z mateřské školy do základní, tedy 2 roky a při nástupu dítěte do školky. V těchto dvou bodech 

bude potřeba začít rozvíjet spolupráci intenzivně a věřit, že svým zápalem přitáhnou další rodiče. 

 

e) Veřejnost 
Veřejností, v regionálním měřítku, jsou všichni občané obcí, kteří mohou, při jistých okolnostech 

navštívit školská zařízení. Tato skupina je myšlena bez jakéhokoliv myslitelného rozdílu (věku, 

pohlaví, národnosti, etnika, státní příslušnosti, náboženského vyznání atd.). 

Na sledovaném území žije přes 20 tisíc osob, které se mohou jakkoliv s projektem seznámit či 

přímo do jeho aktivit zapojit. Na území se nacházejí i významní velcí zaměstnavatelé, se kterými 

některé školy již spolupracují. Cílem projektu by mělo být tedy dosažení ještě větší spolupráce, 
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exkurze do výroben apod. O propojení s malými podnikateli, zvláště s místními tradičními výrobci 

stojí převážně mateřské školy, které dětem tak dokážou přiblížit tradice definovaného území. 

 

f) Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 
Zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání jsou zapojeni do podílení se na systému 

vzdělávání, směřování a financování. Zřizovatelé škol mají na působení školských zařízení ve své 

obci podstatný vliv, neboť škola je z jisté části financována také jejich rozpočtem. Ve sledovaném 

území je do projektu zapojeno 21 obcí, z nichž 6 obcí školu nezřizuje. 

 

g) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 
Ostatní organizace věnující se dětem a mládeži jsou také cílovou skupinou, a to z důvodu 

dotváření jejich osobností a přenosem informací. Tyto organizace také mohou působit v 

budovách patřící školám, takže i jejich působnost se odrazí v přípravě klíčových aktivit. 

Na definovaném území se nenachází sídla Základních uměleckých škol, při školách působí pouze 

pobočky těchto větších škol. Středisko volného času je na území pouze jedno, které projevilo 

zájem o spolupráci. Dále se na území nachází Nízkoprahové centrum a dvě komunitní školy. 

Neziskové organizace mají v obcích svoji tradici, např. Junák, Orel, folklorní soubory a divadelní 

spolky. Zapojení alespoň některých organizací je velice žádoucí, aby bylo dosaženo propojení 

formálního a neformálního vzdělávání. 
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3. POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ 

Projekt je realizován na celém území SO ORP Vizovice a několika obcí SO ORP Zlín. Projekt je 

zpracováván pro následující obce: Bratřejov, Březová, Držková, Hrobice, Jasenná, Kašava, Neubuz, 

Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice-Raková. Do plánování a prioritizace a 

některých aktivit projektu jsou zapojeny i obce, které školu nezřizují: Dešná, Lhotsko, Lutonina, Ostrata, 

Podkopná Lhota, Vlčková. 

Díky zájmu ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol se rozhodli do projektu zapojit téměř 

všichni oslovení - tedy 20 škol zapsaných v Rejstříku škol. Jedná se o 9 samostatných mateřských 

škol, 5 samostatných základních škol a 1 speciální a také 5 spojených mateřských a základních škol. 

Do projektu se v době podání Žádosti o podporu nezapojila pouze jedna základní škola. Nicméně 

po změně ředitele je i tato škola aktivní, spolupracuje a podílí se na výstupech projektu. 
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4. SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ 
a) školy 

Na výstupech projektu se podílí 21 škol. Jedná se o 9 samostatných mateřských škol, 6 

samostatných základních škol a 1 speciální a také 5 spojených mateřských a základních škol. V 

následující tabulce jsou tyto školy uvedeny, včetně příslušného SO ORP a zřizovatele, kterým je v 

95 % obec (20 zařízení) a v jednom případě je zřizovatelem Zlínský kraj. 

OBEC  ŠKOLA  SO ORP  Zřizovatel  

Bratřejov  Základní škola a Mateřská škola Bratřejov  Vizovice  Obec  

Březová  Mateřská škola Březová  Vizovice  Obec  

Držková  Mateřská škola Držková  Zlín  Obec  

Hrobice  Mateřská škola Hrobice  Vizovice  Obec  

Hvozdná  Základní škola a Mateřská škola Hvozdná  Zlín  Obec  

Jasenná  Mateřská škola Jasenná  Vizovice  Obec  

Jasenná  Základní škola Jasenná  Vizovice  Obec  

Kašava  Základní škola a Mateřská škola Kašava  Zlín  Obec  

Neubuz  Základní škola Neubuz  Vizovice  Obec  

Slušovice  Mateřská škola Sluníčko  Vizovice  Obec  

Slušovice  Základní škola Slušovice  Vizovice  Obec  

Trnava  Mateřská škola Trnava  Vizovice  Obec  

Trnava  Základní škola Trnava  Vizovice  Obec  

Ublo  Mateřská škola Ublo  Vizovice  Obec  

Veselá  Základní škola a Mateřská škola Veselá  Vizovice  Obec  

Vizovice  Mateřská škola Vizovice  Vizovice  Obec  

Vizovice  Základní škola Vizovice  Vizovice  Obec  

Vizovice  Dětský domov a Základní škola Vizovice  Vizovice  Kraj  

Všemina  Základní škola a Mateřská škola Všemina  Vizovice  Obec  

Zádveřice-Raková  Mateřská škola Zádveřice - Raková  Vizovice  Obec  

Zádveřice-Raková  Základní škola Zádveřice - Raková  Vizovice  Obec  

 

b) organizace působící v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 

Zájmové vzdělávání a neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu celoživotního učení a 

významným způsobem zasahuje do oblasti naplňování volného času dětí a mládeže. Smysluplné 

využívání volného času přispívá k osobnímu rozvoji jedince, jeho zájmů, nadání a je významným 

prostředkem prevence rizikového chování. 
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Ve Vizovicích se těší velké oblibě Domov dětí a mládeže Zvonek, jehož zřizovatelem je Město 

Vizovice. Na základě uzavřených dohod probíhalo pět zájmových útvarů v ZŠ Jasenné, pět 

zájmových útvarů v ZŠ Zádveřice, jeden útvar v ZŠ Všemina a jeden zájmový útvar v Bratřejově.  

Dále jsou zde Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VITEK se sídlem ve Vizovicích od října 2014 

Slušovjánek, z.s., které nabízí dětem a mládeži využívat zařízení klubu – kulečník, stolní fotbal, 

stolní tenis, PC, knihovna, hry, keramická dílna, tak aby netrávili volný čas venku na ulici. 

Ve všech obcích kromě Dešné je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Mládež a děti ocení střediska 
Junák ve Slušovicích a Vizovicích nebo Orel, který má své jednoty ve Vizovicích a Kašavě. V dalších 
obcích pak funguje Sokol, který také pomáhá rozvíjet sportovní schopnosti dětí a mládeže. Chlapci 
a muži mají možnost navštěvovat fotbalové a sportovní kluby. Za zmínku stojí také divadelní 
(Vizovice a Hvozdná) a folklórní soubory (Vizovjánek, Valašský soubor Kašava, Vizovský Juráš a CM 
Ocún), které tvoří již nedílnou součást zdejší tradice.  
 

c) zřizovatelé 
Zřizovatelé škol nesou největší část zodpovědnosti za realizaci vzdělávací politiky v regionu. Někteří 

zástupci zřizovatelů škol mají své zastoupení v Řídícím výboru, který schvaluje dílčí kroky místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání a také jeho finální podobu. Předpokládá se jejich aktivní zapojení do 

přípravy plánu, přinášení podnětů pro řešení problematických oblastí vzdělávání v regionu i 

připomínkování průběhu tvorby MAP II. 

Zřizovateli jsou následující obce a kraj: 

Bratřejov Hvozdná Slušovice Vizovice 

Březová Jasenná Trnava Všemina 

Držková Kašava Ublo Zádveřice-Raková 

Hrobice Neubuz Veselá Zlínský kraj 

 

d) ostatní 

Do realizace MAP také vstupují další aktéři, kteří jej přímo či nepřímo ovlivňují. Jejich seznam 

je následující: 

Krajský akční plán Zlínského kraj 

Rodiče dětí a žáků 

Obce, které nezřizují školu (Dešná, Lhotsko, Lutonina, Ostrata, Podkopná Lhota, Vlčková) 

Centrum podpory projektu SRP a NIDV 

Řídící orgán 
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5. ZÁVĚR 

Uvedený seznam klíčových aktérů byl použit na počátku realizace projektu při sestavování Řídicího 

výboru, při sestavování pracovních skupin a při zapojení aktérů a zpracovatelů MAP. 

Tito aktéři budou se budou podílet na připomínkování jednotlivých výstupů projektu či na jednotlivých 

výstupech. Tento dokument bude doplňovat také Komunikační plán, který nastaví způsoby 

komunikace s jednotlivými cílovými skupinami. 

Během období realizace se bude snažit realizační tým zapojovat co největší množství dotčených 

cílových skupin, kteří projeví zájem o spolupráci. Na základě dobrých zkušeností z přeedchozího 

projektu bude účast na pracovních skupinách otevřena všem, kteří se o dané téma budou zajímat. 

Stejně tak bude umožněn (po schválení) přijetí nových členů do Řídícího výboru. 

Realizační tým MAP se bude snažit při jednáních MAS Vizovicko a Slušovicko či jejich zřizovatelů 

informovat o současné situaci v MAP a plánovaných aktivitách. Zároveň důležité informace bude 

prezentovat na webových stránkách MAS, facebookovém profilu projektu či pomocí tiskových zpráv 

zasílaných do místních periodik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vizovicích dne 19. 4. 2019 


