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Pozvánka na seminář 
 
Vážení, 
 
dovoluji si Vás pozvat na seminář k projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání 
pro ORP Přerov, který se uskuteční  
 

dne 12. května 2016 v 15,00 hodin ve velkém sálu Městského domu v Přerově, 
Kratochvílova 1, Přerov. 

 

 
Program semináře: 
 

1. zahájení jednání, úvodní slovo: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 
2. představení projektu: Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, hlavní manažer projektu 
3. prezentace odborného konzultanta projektu: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., 

proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
4. představení návrhu pracovních skupin 
5. diskuze 
 
Předpoklad trvání akce 2 hodiny. 
 
Informace o projektu: 
 
Projekt je zaměřen na vytvoření místního akčního plánu vzdělávání pro ZŠ a MŠ v území 
ORP Přerov. Bude reflektovat lokální potřeby v území a respektovat strategie vyšší úrovně, 
včetně aktuální strategie ITI olomoucké aglomerace. Existence místního akčního plánu 
a jeho propojení na existující strategie v území je podmínkou pro čerpání dotací 
z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 
 
Do přípravy místního akčního plánu jsou zapojeni všichni klíčoví partneři v území (ZŠ a MŠ, 
zřizovatelé, rodiče, instituce neformálního vzdělávání, atd.). Součástí projektu bude i sdílení 
dobré praxe a vzdělávání pedagogů. 
 
Harmonogram projektu: 
 
Místní akční plán bude realizován v těchto etapách:  
- zpracování analytické části, včetně investičních záměrů v území (aktuálně probíhá 

na základě agregovaných dat získaných v dotazníkovém šetření realizovaném MŠMT) 
- zpracování strategického rámce místního akčního plánu, včetně tzv. Dohody 

o investičních prioritách 
- návrh opatření.  
 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2016 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 3. 2018 



 
V rámci projektu se předpokládá ustanovení následujících pracovních skupin: 
 
- skupina 1: Mateřské školy 
- skupina 2: Inkluze 
- skupina 3: Základní školy – humanitní a společensko-vědní oblast: 

Čtenářská gramotnost, Jazyková gramotnost, Výchova k podnikavosti, Sociální 
a občanské kompetence, 
Průřezové téma: Tvůrčí psaní, Funkční gramotnost (literární, dokumentová), Volitelné 
téma: Kariérové poradenství v ZŠ, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

- skupina 4: Základní školy – technická a přírodovědná oblast: 
Matematická gramotnost, Polytechnická výchova, Digitální gramotnost, 
Průřezové téma: Funkční gramotnost (numerická). 

 

Pracovní skupiny jsou zaměřeny tematicky dle oblastí řešených daným projektem. Úlohou 
členů jednotlivých pracovních skupin bude aktivně se podílet na tvorbě Místního akčního 
plánu ve všech jeho fázích. Funkce člena pracovní skupiny je dobrovolná a vhodná zejména 
pro aktivní osoby, které mají zájem o spolupráci na daném projektu a zkušenosti v oblasti 
vzdělávání. 
 

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme požádat o nominace členů do těchto 
pracovních skupin, a to v termínu do 16. května 2016. V případě nominace uveďte jméno, 
příjmení, titul, pracovní pozici nominované osoby a e-mailový kontakt. Sdělení zasílejte 
v daném termínu na e-mail: dagmar.janasova@prerov.eu.  
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
 
S pozdravem 
 

 

 
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA    Mgr. Romana Pospíšilová 
         hlavní manažer projektu                 manažer klíčových aktivit projektu
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