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Akční plán 2023

Období 2023 Zaměření akce Název akce Téma Návrh plnění Spolupracující subjekt Cíl MAP Indikátor Finanční zdroj Cílová skupina Rovné příležitosti

1 leden

Rozvoj gramotností a kompetencí - 
anglický jazyk; síťování aktérů v 
oblasti rozvoje gramotností a 
kompetencí žáků

Možnosti projektů spolupráce 
mládeže a pracovníků s mládeží v 
rámci evropských výměnných a 
pobytových projektů

Podpora spolupráce škol, vzdělávacích a 
kulturních center v rozvoji gramotností a 
kompetencí

seminář o finanční podpoře a 
charakteristice projektů DZS 
(Erasmus+ a další finanční 

zdroje)

 ZŠ, NNO, obce, 
veřejnost, další subjekty

4.1, 4.7 4a, 4c
Město Slavkov u 

Brna
PP ZŠ, zástupci NNO, veřejnost, 

rodiče

2 leden
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

Den otevřených dveří ISŠ Slavkov 
u Brna

Podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce 
škol a dalších aktérů v území v oblasti 
karierového poradenství včetně aktivního 
zapojení rodičů do problematiky volby povolání a 
realizace dalších aktivit zaměřených na volbu 
povolání v návaznosti na regionální specifika. 

exkurze zařízení a představení 
možností rozvoje kompetencí 

dětí a žáků

ZŠ v ORP, ISŠ Slavkov u 
Brna

7.1, 7.2, 7.3 7a, 7f
IS Slavkov u Brna, 
Město Slavkov u 

Brna
PP ZŠ, žáci, rodiče Příležitost

3 leden Rovné příležitosti ve vzdělávání
Možnosti podpory rodin a žáků se 
specifickými potřebami a ze 
specifického sociálního prostředí

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v ORP

seminář o finanční podpoře 
MPSV z prostředků OPZ+ k 

podpoře inkluze specifických 
skupin

NNO, obce, veřejnost 5.5 5j, 5m
Město Slavkov u 

Brna
zástupci NNO, rodiče, veřejnost

4 leden
Informativní setkání ke kvalitě 
vzdělávání s relevantními aktéry, 
zastupiteli a dalšími aktéry

Setkání aktérů v SO ORP Rozvoj a aktualizace MAP kulatý stůl aktérů
zřizovatelé, ZŠ, MŠ a další 

subjekty
rozvoj a aktualizace 

MAP
x

Město Slavkov u 
Brna, obce

všechny cílové skupiny projektu 
MAP III

5 leden-únor
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
ČG

Novinky v naší knihovně a žáci ZŠ
Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci 
s místními knihovnami

seminář k novinkám v 
knihovnách - povinná četba na 

ZŠ

místní knihovna, ZŠ v 
ORP, obce

4.1, 4.9 4h
obce a místní 

knihovny
PP ZŠ, žáci, rodiče, veřejnost

6 leden-březen Rozvoj gramotností a kompetencí V družině je zábava

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 
vzdělávání v území

polytechnické workshopy pro 
žáky

ZŠ v ORP, NNO 7.4, 7.5, 7.6 7a, 7b zúčastněné ZŠ, NNO
školní družiny, NNO, žáci, 

vychovatelé školních družin, další 
spolupracující subjekty

Příležitost

7 únor Polytechnické vzdělávání
Polytechnická soutěž pro žáky II. 
stupně

Podnícení zájmu žáků ze základních škol o 
polytechnické vzdělávání 

soutěž žáků II. stupně ZŠ, NNO, obce, DS 7.6 7a, 4b obce, MAS, DSO PP ZŠ, žáci

8 únor-březen Budování znalostních kapacit Grafické programy a jejich využití
Spolupráce a síťování pedagogických pracovníků, 
vedoucích NNO a dalších subjektů s cílem výměny 
zkušeností

praktický seminář pro rozvoj 
dovedností pracovníků 
zřizovatelů, NNO a PP

NNO, obce, veřejnost, ZŠ 
a MŠ v ORP

4.2, 4.6 4a, 4d, 4e, 4h
Město Slavkov u 

Brna
zástupci NNO

9 únor-duben Karierové poradenství
Možnosti volby 
učebního/studijního oboru a 
povolání v regionu

Prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a 
zřizovateli škol a dalších aktérů v území v oblasti 
karierového poradenství včetně aktivního 
zapojení rodičů do problematiky volby povolání 

seminář k trhu práce, 
požadavkům pozic, profesí a 

požadavkům/nabíce firem

ZŠ, ÚP Vyškov, OHK 
Vyškov

7.1, 7.2, 7.3 7e, 7f
ÚP Vyškov, OHK 

Vyškov
PP ZŠ, žáci Příležitost

10 únor-duben Rovné příležitosti ve vzdělávání
Role OSPOD v podpoře rodin a 
dětí

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v ORP
praktický seminář pro 

prohloubení znalostí PP, rodičů 
a veřejnosti

ZŠ, NNO, obce, veřejnost 5.5 5j, 5m
Město Slavkov u 

Brna
zástupci NNO, rodiče, veřejnost

11 únor-červen
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
MG

Využívání názorných pomůcek při 
výuce matematiky, výměnný fond

Podpora spolupráce škol v rozvoji gramotností - 
síťování aktérů ve vzdělávání

průběžné využívání výměnného 
fondu

ZŠ v ORP 4.1, 4.4 4a, 4b, 4c, bez FZ pedagogičtí pracovníci ZŠ, žáci Příležitost

12 březen Rovné příležitosti ve vzdělávání
Kulatý stůl k rovným příležitostem 
v předškolním vzdělávání

Podpora předškolního vzdělávání
praktický seminář pro 

prohloubení informací a 
kompetencí PP

MŠ, NNO, obce 3.3, 3.4, 3.6 3d, 3f, 3g
Město Slavkov u 

Brna, obce
PP MŠ, rodiče, ostatní cílové 

skupiny

13 březen-květen
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

Regionální učebnice - seznámení 
veřejnosti s učebnicí

Podpora zvyšování informací o místně 
zakotveném učení 

seminář s ukázkou regionální 
učebnice a připomenutí její 

existence a využitelnosti

autorský tým, ZŠ, 
spolupracující subjekty

4.3, 4.8 4a, 4g
Město Slavkov u 

Brna, obce
PP, veřejnost

14 březen-listopad Karierové poradenství
Exkurze u zaměstnavatele k 
podpoře volby studijního oboru a 
povolání

Prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a 
zřizovateli škol a dalších aktérů v území v oblasti 
karierového poradenství včetně aktivního 
zapojení rodičů do problematiky volby povolání 

exkurze u firmy s potenciálem 
podpory žáků z regionu s 
relevantním vzděláním a 

zájmem

ZŠ, obce, ORP, OHK 
Vyškov, zaměstnavatelé

7.1, 7.2, 7.3 7e, 7f firmy PP ZŠ, žáci Příležitost

15 březen-červen
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
ČG

Rozvoj čtenářské gramotnosti u 
čtenářů i nečtenářů

Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci 
s místními knihovnami

aktivity pro děti i rodiče s dětmi
místní knihovny, ZŠ v 

ORP, obce
3.5, 4.3 4f, 4g

místní knihovny, 
dětské knihkupectví

PP ZŠ, žáci, rodiče, veřejnost Příležitost

16 březen-duben Rovné příležitosti ve vzdělávání Otevřená škola Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v ORP workshop pro různé CS CS 5.1, 5.7 5n NNO, ZŠ a MŠ PP, veřejnost, rodiče
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17 duben
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
MG

Soutěžíme s papoušky z Papouščí 
ZOO Bošovice

Podpora spolupráce škol v rozvoji gramotností - 
síťování aktérů ve vzdělávání

Matematické soutěže pro žáky 
škol v ORP

ZŠ v ORP 4.5 4.i
ZŠ, obce, MAS, další 

subjekty
pedagogičtí pracovníci ZŠ, žáci Příležitost

18 duben-květen Rozvoj gramotností a kompetencí V družině je zábava

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 
vzdělávání v území

aktivity pro více školních družin ZŠ v ORP, NNO 7.4, 7.5, 7.6 7a, 7b
zúčastněné ZŠ, 

NNO, DSO, MAS

školní družiny, NNO, žáci, 
vychovatelé školních družin, další 

spolupracující subjekty
Příležitost

19 květen
Informativní setkání ke kvalitě 
vzdělávání s relevantními aktéry, 
zastupiteli a dalšími aktéry

Setkání aktérů v SO ORP Rozvoj a aktualizace MAP kulatý stůl aktérů
zřizovatelé, ZŠ, MŠ a další 

subjekty
rozvoj a aktualizace 

MAP
x

Město Slavkov u 
Brna, obce

všechny cílové skupiny projektu 
MAP III

20 květen
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

Den otevřených dveří - ZUŠ Fr. 
France Slavkov u Brna

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 
vzdělávání v území

exkurze zařízení a představení 
možností rozvoje kompetencí 

dětí a žáků

ZŠ v ORP, ZUŠ Fr.France 
Slavkov u Brna

4.9 4c,4g,4h

ZUŠ Fr.France 
Slavkov u Brna, 

Město Slavkov u 
Brna

PP ZŠ, žáci, rodiče

21 květen Rovné příležitosti ve vzdělávání
Problémy žáků při přechodu na 
různé typy škol (stupně škol)

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v ORP workshop a sdílení zkušeností ZŠ a MŠ v ORP 5.1, 5.7 5n ZŠ a MŠ

22 červen Rodičovské kompetence Dospívání není žádná legrace
Budování znalostních kapacit - worskhopy pro 
rodiče a ostatní zájemce na různá témata

seminář pro rodiče MŠ, ZŠ a NNO v ORP 5.6 5l, 5m obce, NNO
rodiče, zřizovatelé škol, další 
spolupracující subjekty, PP

23 červen Rovné příležitosti ve vzdělávání
Sdílení best-practice v inkluzivním 
přístupu k žákům ze soc.slabých 
rodin, etnik a cizinců

Podpora předškolního vzdělávání
praktický seminář pro 

prohloubení informací a 
kompetencí PP

ZŠ a MŠ v ORP, ostatní 
subjekty, obce

3.5, 3.6 a 5.7 3d, 3i
obce, školy v SO 

ORP 
všechny cílové skupiny projektu 

MAP III

24 červen
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
ČG

Celé Česko čte dětem
Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci 
s místními knihovnami

soubor interaktivních 
workshopů k podpoře ČG

ZŠ v ORP, další subjekty 3.5, 4.3 4b, 4f, 4g
Celé Česko čte 

dětem, o.p.s., ZS-
Austerlitz

PP základních škol, žáci 
základních škol, rodiče

Příležitost

25 červen
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

ZUŠ OPEN - podpora organizace 
akce

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 

otevřené akce, workshopy a 
představení žáků ZUŠ

ZUŠ, školy, obce v ORP, 
další subjekty

4.9 4c,4g,4h
ZUŠ Fr.France, 

Město Slavkov u 
Brna

ZUŠ, žáci, rodiče Příležitost

26 červen Polytechnické vzdělávání
Polytechnické soutěže pro žáky I. 
a II. stupně

Podnícení zájmu žáků ze základních škol o 
polytechnické vzdělávání 

soutěže pro žáky ZŠ, NNO, obce, DS 7.6 7a, 4b obce, MAS, DSO PP ZŠ, žáci Příležitost

27 červen-září

Rozvoj gramotností a kompetencí - 
anglický jazyk; síťování aktérů v 
oblasti rozvoje gramotností a 
kompetencí žáků

Přátelství mládeže, Slavkov 2023
Podpora spolupráce škol v rozvoji gramotností - 
síťování aktérů ve vzdělávání

akce mezinárodního projektu 
spolupráce ČR, Polsko, Francie

ZŠ v ORP, ISŠ Slavkov u 
Brna, ZS-Austerlitz, další 

subjekty
4.1, 4.7 4a, 4c

Město Slavkov u 
Brna, zahraniční 

partneři, Erasmus+

žáci a vyučující ZŠ, rodiče, 
veřejnost

28 srpen
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
MG a ČG

Sdílíme zkušenosti
Podpora spolupráce škol v rozvoji gramotností - 
síťování aktérů ve vzdělávání

workshop ZŠ v ORP 4.1, 4.9 4 h bez FZ PP ZŠ

29 září
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

Den otevřených dveří - DDM 
Slavkov u Brna

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 
vzdělávání v území

exkurze zařízení a představení 
možností rozvoje kompetencí 

dětí a žáků

ZŠ v ORP, DDM Slavkov u 
Brna

4.9 4c,4g,4h
DDM Slavkov u 

Brna, Město Slavkov 
u Brna

PP ZŠ, žáci, rodiče

30 září-říjen
Informativní setkání ke kvalitě 
vzdělávání s relevantními aktéry, 
zastupiteli a dalšími aktéry

Setkání aktérů v SO ORP Rozvoj a aktualizace MAP kulatý stůl aktérů
zřizovatelé, ZŠ, MŠ a další 

subjekty
rozvoj a aktualizace 

MAP
x

Město Slavkov u 
Brna, obce

všechny cílové skupiny projektu 
MAP III

31 říjen-listopad Budování znalostních kapacit
Vzdělávací programy a jejich 
využití

Spolupráce a síťování pedagogických pracovníků, 
vedoucích NNO a dalších subjektů s cílem výměny 
zkušeností

praktický seminář pro rozvoj 
dovedností pracovníků 

zájmových organizací a škol v 
ORP

NNO, obce, veřejnost, ZŠ 
a MŠ v ORP

4.2, 4.6 4a, 4d, 4e, 4h
Město Slavkov u 

Brna
zástupci NNO

32 říjen-listopad
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou

Regionální učebnice - seznámení 
veřejnosti s učebnicí

Podpora zvyšování informací o místně 
zakotveném učení 

seminář s ukázkou regionální 
učebnice a připomenutí její 

existence a využitelnosti

autorský tým, ZŠ, 
spolupracující subjekty

4.3, 4.8 4a, 4g
Město Slavkov u 

Brna, obce
PP, veřejnost

33 říjen-listopad Karierové poradenství
Predikce vývoje trhu práce v 
oborech, vzdělání a povolání v 
regionu

Prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a 
zřizovateli škol a dalších aktérů v území v oblasti 
karierového poradenství včetně aktivního 
zapojení rodičů do problematiky volby povolání 

odborný seminář s 
představením predikčních dat 

MPSV

ZŠ v ORP, obce, další 
subjekty

7.1, 7.2, 7.3 7e, 7f KHK JM PP, rodiče, veřejnost

34 říjen-prosinec
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
MG

Využívání názorných pomůcek při 
výuce matematiky, výměnný fond

Podpora spolupráce škol v rozvoji gramotností - 
síťování aktérů ve vzdělávání

průběžné využívání výměnného 
fondu

ZŠ v ORP 4.1, 4.4 4a, 4b, 4c, bez FZ pedagogičtí pracovníci ZŠ, žáci Příležitost

35 listopad

Rozvoj gramotností a kompetencí - 
anglický jazyk; síťování aktérů v 
oblasti rozvoje gramotností a 
kompetencí žáků

Možnosti projektů spolupráce 
mládeže a pracovníků s mládeží v 
rámci evropských výměnných a 
pobytových projektů

Podpora spolupráce škol, vzdělávacích a 
kulturních center v rozvoji gramotností a 
kompetencí

seminář o finanční podpoře a 
charakteristice projektů DZS 
(Erasmus+ a další finanční 

zdroje)

 ZŠ, NNO, obce, 
veřejnost, další subjekty

4.1, 4.7 4a, 4c
Město Slavkov u 

Brna
PP ZŠ, zástupci NNO, veřejnost, 

rodiče

36 listopad-prosinec
Rozvoj gramotností a kompetencí - 
ČG

Novinky v našich školních 
knihovnách

Podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci 
s místními knihovnami

aktivity k novinkám v nabídce 
školních knihoven

místní knihovna, ZŠ a MŠ 
v ORP, obce

4.1, 4.3, 4.9 4b, 4h
školní a místní 

knihovny
PP ZŠ, žáci, rodiče, veřejnost Příležitost
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37 listopad-prosinec Rozvoj gramotností a kompetencí V družině je zábava

Podpora spolupráce mezi školami vzájemně a 
mezi školami a dalšími školskými / vzdělávacími 
zařízeními a organizacemi, sdílení dobré praxe a 
propojení neformálního, zájmového a odborného 
vzdělávání v území

polytechnické workshopy pro 
žáky

ZŠ v ORP, NNO 7.4, 7.5, 7.6 7a, 7b zúčastněné ZŠ, NNO
školní družiny, NNO, žáci, 

vychovatelé školních družin, další 
spolupracující subjekty

Příležitost

38 listopad-prosinec Rovné příležitosti ve vzdělávání
Kulatý stůl k rovným příležitostem 
ve vzdělávání

Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v ORP kulatý stůl aktérů různí aktéři 5.1, 5.6 5n
obce, školy v SO 

ORP 
všechny cílové skupiny projektu 

MAP III


