
Priority a cíle MAP Vizovicko a Slušovicko 

Investiční záměry musejí podporovat plnění alespoň jednoho cíle stanoveného pro alespoň 

jednu prioritu daného MAP. 

 

 

1. Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukce a vybavení  
1.1. Zlepšení technického stavu a zabezpečení budov institucí zabezpečujících vzdělávání 

a NNO včetně snížení energetické náročnosti a rekonstrukce přístupových cest 
1.2. modernizace a úprava vnitřních vzdělávacích prostor a vybavení s ohledem 

na bezbariérovost 
1.3. stavební úpravy a modernizace vybavení podnětného venkovního prostředí škol (např. 

hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, učebny v přírodě, terasy a mobiliář) 
 

2. Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti 
2.1. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti 

s využitím nových technologií 
2.2. zakládání a vybavení čtenářských klubů, dílen a knihoven a jejich začlenění do výuky 
2.3. zakládání a vybavení klubů a dílen zábavné logiky a jejich začlenění do výuky 
2.4. zvyšování čtenářské a matematické pregramotnosti dětí předškolního věku 
2.5. zapojení odborníků z praxe do zvyšování gramotnosti 

 
3. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 
3.1. vzdělávání pedagogických pracovníků v moderních metodách společného vzdělávání 
3.2. zlepšení vybavení pro inkluzivní / společné vzdělávání 
3.3. sdílení zkušeností pedagogických pracovníků, vzájemná hospitace a přenášení příkladů 

dobré praxe 
3.4. zapojení speciálních pracovníků do vzdělávání dětí a žáků 

 
4. Podpora jazykového vzdělávání 
4.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích a rodilí mluvčí v ZŠ a MŠ 
4.2. zvýšení jazykové úrovně žáků prostřednictvím zahraničních stáží, zájezdů a výměnných 

pobytů 
4.3. zvýšení úrovně výukových materiálů a forem učení 

 
5. Podpora ICT 
5.1. zlepšení hardwarového a softwarového vybavení a sdílení odborných pracovníků 

starajících se o ICT technologie a konektivita škol 
5.2. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a její užití ve výuce 

 
6. Podpora polytechnického vzdělávání 
6.1. podpora technických, řemeslných a přírodovědných znalostí a EVVO 
6.2. rozvoj spolupráce s jinými školami a odborníky z praxe s možností stáže 
6.3. zřízení a vybavení učeben, dílen, tříd MŠ a koutků s vazbou na polytechnické vzdělávání 
6.4. vzdělávání pedagogických pracovníků a stáže pedagogických pracovníků v oblasti 

polytechniky 


