Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byl pro oblast
Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen následný projekt Místní akční plán (MAP) II rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov u Brna. Realizace bude probíhat v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022.
Cílem pro MAP II je podpořit intervence naplánované v předchozím projektu vedoucí ke
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problémy a
potřeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na podporu všech
pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče.
Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi, knihovnami, slavkovským zámkem. Chceme tím
rozvíjet spolupráci na Slavkovsku a také gramotnosti a kompetence všech dětí a žáků. MAP je
financován z prostředků EU a města Slavkov u Brna.
Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z odborníků, zástupců škol,
obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6 oblastem ve vzdělávání dětí do 15 let věku (čtenářské a
matematické gramotnosti, rovným příležitostem ve vzdělávání, polytechnické výchově,
neformálnímu vzdělávání a financování).
Podpořeny budou různé aktivity v obcích, ve školách i školkách, například besedy v rámci
rozvoje čtenářství dětí a žáků, zajímavé programy pro předškoláky, exkurze pro školní družiny, besedy
pro rodiče. Dojde k vytvoření interaktivní učebnice Slavkovska; věnovat se budeme problematice
kyberšikany, volbě povolání na Slavkovsku a dalším problémům. Podpoříme setkávání pedagogů,
vedoucích neziskových organizací pracujících s dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze
strany firem na Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v oblasti polytechniky a volby povolání.
O aktivitách pro žáky budeme rodiče informovat prostřednictvím škol, učitelů. Zájemci
mohou také sledovat webové stránky projektu www.map-slavkov.cz nebo se připojit do naší
facebookové skupiny s názvem MAP Slavkovsko.
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