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A) Vznik projektu a jeho vývoj 
1. Hlavní impulz k zapojení se do projektu MAP II 

Hlavním cílem zapojení do projektu bylo zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v 

mateřských a základních školách v ORP Vizovice, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé 

dítě / žáka v inkluzivní škole, a hlavně zlepšení spolupráce v území se vzájemnou výměnou 

zkušeností. Vzhledem k tomu, že na území funguje MAS Vizovicko a Slušovicko, která kromě 

všech obcí SO ORP Vizovice zahrnuje i několik obcí z SO ORP Zlín, které velmi úzce s obcemi 

v ORP Vizovice spolupracují, rozhodli se pro zapojení. K tomuto zpracování se rozhodla 

připojit jedna MŠ z MAS Podhostýnska, protože je spádovou oblastí do ZŠ Kašava. 

Kromě ZŠ Jasenná bylo zapojení škol do projektu stejné jako v MAP I. Ředitel této školy se 

rozhodl do projektu nezapojit, nicméně po změně ředitele došlo ke změně vztahů a nová 

ředitelka se do aktivit MAP II aktivně zapojovala. 

 

Původní představa projektu měla již v době podání žádosti o dotaci velmi reálnou představu, 

a to především díky zkušenostem z projektu MAP I. Představa spočívala v tom, že každá 

mateřská a základní škola je něčím jedinečná, výborná a může být příkladem dobré praxe pro 

ostatní školy v regionu, může ostatním školám něco nabídnout a díky tomu dojde k rozvoji 

spolupráce mezi jednotlivými školami. Snahou bylo vybudovat systém spolupráce mezi 

zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími partnery. 

 

Na základě dohody v ORP Vizovice se se stala nositelem projektu MAS Vizovicko a 

Slušovicko, o.p.s. Cílem bylo zapojit do projektu všechny aktéry vzdělávání v regionu, jejich 

zřizovatele, rodiče a žáky.  Někteří zřizovatelé/školy se zapojily do projektu pouze z důvodu 

získání dotací z operačního programu IROP pro lepší vybavení škol a školských zařízení 

(investice do infrastruktury). Bohužel se nám nepodařilo některé z nich dostatečně přesvědčit 

o potřebě, smyslu a přínosu strategického plánování v území v oblasti vzdělávání.  

Komunitní plánování je velmi složitý proces obzvláště pak v oblasti vzdělávání. 
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B) Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři  
1. Výběr partnerů pro projektu MAP 

Osloveni byli ředitelé všech škol v území žadatele MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Jelikož 

obec Držková (z MAS Podhostýnska) je spádová do školy v Kašavě, rozhodla paní ředitelka a 

zřizovatel o připojení k MAP Vizovicka a Slušovicka, stejně tak jako v projektu MAP I. Jedinou 

nezapojenou školou byla ZŠ Jasenná, kde se pro to rozhodl ředitel, který pak ve škole svoji 

funkci ukončil. Nová ředitelka se pak do aktivit MAP aktivně zapojovala. 

Takto se možnost zapojit se otevřela většině aktérů – těm aktivním, těm, kteří zatím neměli 

šanci se do podobného projektu zapojit i všem ostatním, kteří dosud iniciativu nevyvíjeli. Pokud 

bychom začínali znovu, zvolili bychom pravděpodobně obdobný postup oslovení všech škol a 

následně neziskových organizací, ale s větším důrazem na propagaci projektu, na ucelenost 

prezentovaných informací a na jednoznačné uchopení projektu a jeho podání cílovým 

skupinám. Projektu nepomohla nejistá pravidla ze strany MŠMT na počátku projektu. Pro 

zapojené se projekt jevil jako nevěrohodný. 

 

2. Optimálnost kompetencí a odpovědnosti v platformách 

Zaměření náplní práce jednotlivých zaměstnanců projektu bylo nastaveno správě a 

dostatečně. Každý ze zapojených zaměstnanců dělá to, čemu rozumí a v čem je efektivní. Tito 

zaměstnanci se v různé míře také zapojovali do vzdělávacích aktivit a účastnili se setkávání v 

rámci projektu SRP, aby získali potřebné informace ke kvalitnímu fungování a organizaci MAP. 

Vyhovující bylo také rozdělení mezi více zaměstnanců, mezi kterými byla do jisté míry 

zastupitelnost a mohli spolupracovat a více rozvíjet myšlenky a plány projekty.  

Zapojení členové Řídícího výboru jsou “odborníky” ve svém oboru. Velmi pozitivní byla při 

jednáních jejich snaha, komunikativnost a dobré nápady/postřehy. Totéž platí na platformě 

pracovních skupin. Obě tyto platformy byly většinou vedeny zaměstnanci projektu, neboť oni 

znali pravý účel setkání, měli nastudovaná pravidla a věděli, čeho těmito setkáními chtěli 

dosáhnout. Na jednání se to osvědčilo a nikdo z přítomných neměl nejmenší problém. 

 

3. Odborné zajištění diskuzních platforem 

Setkání Řídícího výboru 

Zaměstnanci realizačního týmu oslovili (většinou emailem) potenciální zástupce, kteří by se 

chtěli stát členy Řídícího výboru. Výzva na zapojení byla zveřejněna také na facebookové a 

webové stránce nositele projektu. Díky vlastní iniciativitě nebo doporučení byl sestaven ŘV, 

jehož členové pokrývali většinu zástupců definovaných Postupy MAP II. Pro případ, že by se 

chtěli další osoby do Řídícího výboru zapojit, rozhodoval o jejich přijetí stávající Řídící výbor. 

Předsedou Řídícího výboru se stal pedagog, který byl však v polovině projektu nahrazen 

z důvodu jeho ukončení činnosti na území MAP. Členové působili v ŘV dobrovolně a tuto 

funkci považovali za čestnou a nehonorovanou. Na setkáních nechyběla živá diskuze, bohužel 

však značná část byla ovlivněna pandemií Covid 19 a proto spousta jednání neproběhla 

osobní formou, ale probíhalo hlasování per rollam. Přínosná byla také přítomnost zástupce 

kraje a Krajského akčního plánu v MAP, který na jednáních sdělil základní informace z těchto 

platforem. 
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Pracovní skupiny 

Na základě pravidel Postupů MAP II byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny – ČG, MG, Rovné 

příležitosti a Financování. Tyto pracovní skupiny byly otevřené, jejich jednání se tudíž mohou 

zúčastnit jak samotní ředitelé, tak pedagogové, zřizovatelé či kdokoliv, kdo má o probírané 

téma zájem. V každé pracovní skupině bylo zapojeno 5 členů + vedoucí pracovní skupiny. 

Setkání se také účastnil facilitátor, odborník na podpůrná opatření a IT odborník. 

 

4. Rezervy v zajišťování odborníků a změny 

Samotný výše popsaný výběr odborníků byl vhodný. V případě odborníků z regionu by bylo 

žádoucí jejich intenzivnější zapojení. Tím by mohla být lépe zajištěna udržitelnost. 

 

C) Aktivity projektu 
1. Setkávání členů MAP 

Setkání členů MAP bylo realizovány pro všechny, kteří měli o téma vzdělávání zájem, proběhly 

také pracovní skupiny. Tato jednání byla otevřená a informace o jejich konání byly veřejně 

dostupné na webových stránkách nositele projektu. Jednání moderovali zaměstnanci projektu 

- nejčastěji hlavní manažerka a věcní manažeři, kteří také na úvod sdělovali přítomným nové 

informace a posun v projektu. Na diskuzi a jejím řízení se podílel velkou měrou facilitátor, 

odborník na podpůrná opatření a IT pracovník.  

Mimo tato setkávání se několikrát sešel i Řídící výbor projektu, který také v několik případech 

hlasoval formou per rollam. Zasedání moderovala hlavní manažerka nebo jí pověřený věcný 

manažer. V rámci programu prezentovali členové odborného týmu na aktuální témata dění a 

procesy v rámci projektu. Prostor byl vždy poskytnut diskusi. 

Odborný tým projektu se setkával v rámci porad, které byly plánovány na každý měsíc 

realizace. Členové týmu se také průběžně účastnili pracovních setkání příjemců IPo MAP či 

školení konaných např. ze strany MŠMT.  

 

2. Ostatní aktivity v MAP 

V rámci projektu byla věnována značná část práce implementačním aktivitám, které vyplývaly 

z priorit, cílů a sestavených akčních plánů. Během realizace projektu se uskutečnilo: 

o cca 40 seminářů nebo webinářů – kurzy IT, první pomoc Nanečisto 

o programy pro děti od Sdružení D, MTUNI, MDUNI, Etické dílny, Zvol si info 

o půjčování pomůcek – Klokanovy kapsy, kufr, Ozoboti, Beeboti, buttonkovač 

o hry a metodiky do škol – Učíme se venku, Double 

o dvoudenní exkurze 

o vyšlo 11 videí ze sekce Příběhy starých řemesel (budou další 4) 

o aktualizovali jsme Strategické dokumenty – tvořili Strategické rámce pro 

dotace, tvořili Akční plány 

Na konci projektu proběhlo velké dotazníkové šetření k evaluaci projektu. 

 

3. Co fungovalo 

Při realizaci projektu se nám osvědčilo několikrát školy upozorňovat na konané aktivity či na 

zveřejnění nových podkladů na internetových stránkách, z důvodu získání nějaké zpětné 

vazbu.  
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Za velmi přínosné považujeme metodickou podporu ze strany NIDV/NPI ČR, vzájemnou 

spolupráci a sdílení zkušeností napříč MAP ve Zlínském kraji.  

Co se týká aktivit samotných tak se velmi osvědčilo plánování aktivit na základě doporučení 

pedagogů a jejich vlastních potřeb, pro děti a žáky bylo velmi žádané uspořádání programů 

MTUNI, Sdružení D, Zvol si info nebo Etické dílny. 

 

4. Co nefungovalo 

Velmi obtížné bylo zpočátku najít odborníka na podpůrná opatření, což se opakovalo v závěru 

projektu, a to především z důvodu jejich personální vytíženosti. Co se týká aktivit velmi obtížné 

bylo zapojení rodičů a veřejnosti do aktivit. 

 

5. Co bylo podniknuto pro zlepšení 

Snažili jsme se v samotných školách zvýšit zájem a aktivitu pedagogů. Díky pořízení pomůcek 

do škol zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechniku a EVVO a 

robotiku se zvedl jejich zájem o aktivní práci. Školy aktivně přistupovali také k možnosti 

zapůjčování pomůcek, které byly v rámci projektu nakoupeny a jsou školám poskytovány. 

 

6. Co se podařilo vytvořit, inspirace  

Podařilo se nám zjistit, jaké klíčové oblasti trápí především zástupce mateřských a základních 

škol v regionu. Dále, nabídnout některé zajímavé aktivity zaměřené na vzdělávání a 

potenciální budování kapacit, jejichž poptávka zároveň vzešla ze strany aktérů vzdělávání. 

V rámci realizace proběhlo mnoho vzdělávacích aktivit jak pro pedagogy, tak i děti a žáky. 

Nejvíce času pak vyžadovala tvorba regionální metodiky o Valašsku, která má sloužit jako 

zdroj inspirace a informací pro pedagogy. Součástí metodiky jsou i návrhy úkolů a pracovní 

listy. K této metodice vznikly i webové stránky, kde jsou základní informace veřejně dostupné 

a pracovní listy a úkoly přístupné pouze pro místní pedagogy. 

 

7. Nejpřínosnější aktivity 

Nejpřínosnější aktivitami bylo budování znalostních kapacit zaměřené např. na legislativu, 

moderní metody učení a samozřejmě vzdělávací exkurze, kde účastníci mohli vidět jak to 

funguje na jiných školách. Dále samozřejmě pořízení pomůcek, které by si škola třeba nemohla 

z vlastních zdrojů pořídit a v neposlední řadě vytvoření regionální metodiky Valašsko v kostce. 

 

D) Výsledky, očekávané výsledky 
1. Původně plánované a reálné výstupy  

Seznam dosažených výstupů: 

• sestavení Řídícího výboru  

• setkávání Řídícího výboru  

• Statut a Jednací řád  

• analytická část MAP  

• SWOT analýza a vymezení prioritních oblastí  

• strategická část MAP  

• Strategický rámec MAP  
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• zařazení investičních priorit do Strategického rámce  

• sestavení ročních akčních plánů 

• realizace 16 vzdělávacích aktivit  

• dva výstupy zaměřené na polytechnické vzdělávání 

• průběžné a závěrečná sebehodnotící zpráva 

• evaluace 

• struktura partnerství  

• komunikační strategie  

Výstupy MAP odpovídají povinným výstupům naplánovaným v rámci žádosti podporu a 

určeným v rámci Postupů MAP II. Všechny tyto výstupy byly dosaženy v stanovém termínu 

dle harmonogramu projektu zpracovaného při žádosti o podporu.  

 

2. Co se podařilo nad plán 

Nevzniklo nic významně vybočujícího z plánu a předem daných představ o realizaci. 

Významným počinem bylo zpracování regionální metodiky Valašsko v kostce, který bude mít 

výrazný regionální přesah. 

 

3. Komunikace 
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Nejvíce využívanou je emailová komunikace, která je však omezena jen pro subjekty, které 

jsou v projektu zainteresovány. Dotazníkové šetření bylo využito ve větším měřítku jen u žáků, 

u ředitelů a pedagogů jen v malém měřítku, a to spíše pro zjištění zájmu o konané aktivity, 

případně hodnocení. 

Při konání akcí nebo při potřebě co největšího počtu účastníků je tato forma doplněna osobní 

konzultací - většinou telefonickou, kde osobně zveme ty, kteří se nevyjádřili, zda se setkání 

zúčastní nebo neuvedli důvod neúčasti. Pro veřejnost se snažíme psát zprávy na 

facebookovém profilu a webových stránkách, kde jsou informace nejaktuálnější. Informace o 

již uskutečněných akcích nebo celém postupu projektu jsou pak publikovány v místních 

tiskovinách a zpravodajích. Zejména toto je vhodný způsob informování všech, kteří neznají 

nositele projektu - MAS Vizovicko a Slušovicko. 

 

4. Neúspěchy v komunikaci 

Všechny formáty komunikace byly přínosem pro realizaci MAP II. Jediný neúspěch jsme 

zaznamenali u tiskové konference k realizaci MAP II, kdy z pozvaných zástupců nedorazil 

nikdo. 

 

5. V čem projekt změnil okolí 

Specifikem projektu MAP II je různorodost zapojených skupin. Organizace jejich setkávání 

napomohla uvědomění si, že každý jedinec je schopen měnit a posouvat věci v oblasti 

vzdělávání. Zapojení účastníci měli dobrý pocit v případě realizace jejich nápadů. Jistě se 

našlo i několik aktivních rodičů, kteří vítali projekt pro jeho variabilitu, možnost zapojení se a 

vyvíjení daných aktivit. Lidé v projektu získali pocit, že jejich nápady a připomínky nebudou 

pouze vysloveny, ale budou zachyceny v zápisech či v MAP celkově, budou realizovány. 

Účastníci projektu měli možnost věci organizovat, přicházet s nápady, popisovat problémy z 

pozice pedagoga, rodiče či odborníka. V průběhu projektu došlo k zaznamenání několika 

podstatných problematických oblastí ve vzdělávání. Obecně tedy MAP II činí změnu v 

nahlížení na další možnosti rozvoje vzdělávání, na úrovni, která není nutně běžná a 

každodenně probíhá. Změny se podařilo realizovat částečně a v případě vybraných skupin a 

osob. Pro celý projekt je integrálně důležitá návaznost dalšího projektu. 

Celkově jsou aktéři v současné době přehlceni administrativou. Zcela jasně jsou nejvíce vítané 

praktické věci jako setkání, kurzy, semináře, přednášky a to i proto, že se konají v regionu a 

aktéři za nimi nemusí dojíždět. Aktivity samotné, jejich realizace a propojování aktérů jsou tím, 

co udržuje region živý a zajímavý. Ze zkušenosti víme, že součinnost všech různých aktérů, 

je zárukou dobré akce. Zkušenosti lidí z regionu jsou důležité a je potřeba si uvědomit, že jim 

nasloucháme právě proto, že chceme do regionu přinášet především žádané aktivity 

 

6. Fungování vytvoření partnerství po ukončení projektu 

V případě řídicího výboru a pracovních skupin se předpokládá organizace dalších setkání, 

která se budou konat v rámci MAP III. Další rozvoj partnerství celkově a jeho upevnění se 

předpokládá s realizací MAP III, přičemž bude zároveň navázáno na již vytvořená partnerství. 

Počítá se rovněž se zapojením již nyní aktivních účastníků. Motivace osob bude udržována 

kontaktem a výměnou informací a společným plánováním budoucích aktivit, včetně distribuce 

odpovědnosti a rozdělení kompetencí. 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

 

E) Dodatečné informace 

 

F) Shrnutí 

Za čtyři roky realizace místního akčního plánu Naše škola – naše radost II (květen 2018 – 

duben 2022) jsme splnili všechny plánované výstupy dle harmonogramu, který byl vytvořen při 

Žádosti o dotaci. 

Byl zřízen Řídící výbor, vytvořeny čtyři pracovní skupiny.. Během realizace se konaly akce a 

školení na podporu budování znalostních kapacit. Byla zpracována analytická část, strategická 

a implementační část dokumentu vč. Strategického rámce MAP se seznamem investičních 

záměrů jednotlivých škol, který obsahuje priority a cíle území. Členové administrativního týmu 

se aktivně účastnili setkání v rámci projektu SRP, nejčastěji v sídle NIDV/NPI ČR Zlín, či 

konferencí a školení, které i kvůli covid 19 probíhaly online formou. Na webové stránce MAS 

byla vytvořena sekce, která se projektu přímo věnuje a bylo také publikováno několik článků, 

které o projektu informovaly širokou veřejnost. 

V průběhu realizace byly zpracovány sebehodnotící zprávy a evaluační šetření na stanovená 

témata. 

Závěrečná sebehodnotící zpráva byla vypracována odborným týmem pracujícím na projektu 

MAP. Postupováno bylo dle dané šablony Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP 

VVV, po linii jednotlivých bodů předpřipravených metodikem. Obsahová stránka byla doladěna 

v týmu. 

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hlavní manažerka MAP II 
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