
 

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ 
Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Předškolní 
vzdělávání a péče 

1.1 Motivovaný, inspirovaný a 
vzdělaný pedagogický sbor; 

spolupráce v oblasti odborné 
pedagogické činnosti, podpora 
vzájemné komunikace, sdílení 

informací a zkušeností 

1.1.1 Zajistit odborné vzdělávání pedagogů 
v mateřských školách, umožnit sdílení a širší 

aplikování příkladů dobré praxe; vytvořit 
podmínky pro pravidelné setkávání vedení 
škol k prohloubení spolupráce a společné 

řešení případných problémů škol; využívání 
odborníků z praxe a z univerzit 

(Jsme) vzdělaný kolektiv - vzdělávací 
semináře a workshopy 

Pořádání exkurzí do jiných 
mateřských škol, setkávání za 

účelem výměny zkušeností 

Setkávání ředitelů škol na území 
mikroregionu Hlučínska západ 

 
1.2 Komunikativní, otevřené a 

spolupracující prostředí pro 
vzdělávání 

 

1.2.1 Rozšiřování forem a množství 
spolupráce v regionu, podpora provázanosti 

institucí s komunitou 

Škola otevřená spolupráci s místní 
komunitou, spolky a firmami - 
podpora vzdělávání a výchovy 

formou praktických ukázek 

1.2.2 Zapojování rodičů a zákonných 
zástupců do vzdělávání dětí, zvýšení 

informovanosti rodičů 
Zážitkové aktivity pro rodiče 

1.3: „Bezbariérové mateřské školy 
ve všech směrech a ohledech“, 

připravenost k zavádění 
systémových změn na úrovni 

předškolního vzdělávání 

1.3.1 Zajištění systémové personální, 
materiální, metodické a konzultační podpory 

školám v regionu 

Pošli to dál! - komunikační a sdílená 
platforma (databáze informací, 

odborných materiálů a kontaktů) 

Sdílení odborníků -  podpůrného 
personálu více školami 

Kulatý stůl na téma: Dvouleté děti 
v mateřské škole 

Setkávání ředitelů a pedagogů MŠ 
v mikroregionu Hlučínsko 

1.3.2 Snižování administrativní zátěže 
pedagogů vytvořením sdílené pozice 

projektového manažera 
Sdílený projektový manažer 



1.4 Budování a rozvíjení znalostí a 
kompetencí dětí v oblasti čtenářské 

a matematické pregramotnosti, 
komunikačních a řečových 

dovedností. 

1.4.1 Rozvoj čtenářské a matematické 
pregramotnosti u dětí MŠ 

Poslouchám, rozumím, poznávám, 

učím se číst – aktivity společných 
postupů, vzdělávání, sdílení 

zkušeností a realizace společných 
projektů. 

Součástí projekty „Osobnosti 
Hlučínska (kraje) čtou dětem“ 

 a „Po stopách hlučínských pověstí, 
příběhů a dobrodružství“ 

1.4.2 Podpora komunikačních a řečových 
dovedností u dětí MŠ 

Logopedická prevence v MŠ – 
logopedický projekt „Nepřelom si 

jazýček - ukážeme ti řadu cestiček“ 

1.5 Rozvíjející se zázemí pro 
polytechnické vzdělávání, podpora 

vzdělávání formou ukázek a 
prožitku 

1.5.1 Podpora aktivit MŠ v oblasti 
polytechnického vzdělávání a názorně-

demonstračních aktivit v terénu 

Polytechnika hravě a zábavně – 
Polytechnika do MŠ 

Podpora mobility – Poznáváme kraj, 
ve kterém žijeme 

1.6 Dostatek pohybu a kvalitní 
zdravá strava pro děti 

1.6.1 Podpora aktivit zaměřených na zdravý 
životní styl a tělovýchovu 

Osvětové aktivity ke zdravému 
stravování a zdravému životnímu 

stylu na úrovni mikroregionu 
Hlučínska 

Exkurze s tématem zajímavě 
řešených a uzpůsobených vnitřních 
prostor a zahrad MŠ pro pohybové 

činnosti a hry 

Společné aktivity na podporu 
pohybových činností – spolupráce se 

sportovními organizacemi, ZŠ aj. 

2. Čtenářská, 
matematická a 

jazyková gramotnost 

2.1 Otevřený prostor pro vzájemnou 
spolupráci, sdílení informací a 

zkušeností 

2.1.1 Podpora vzájemné spolupráce, sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe 

Metodické dny (nejen) na Hlučínsku 

Sdílená elektronická knihovna a 
databáze 

Sdílení zkušeností ředitelů a 



v základním 
vzdělávání 

pedagogů z různých škol 
prostřednictvím (vzájemných) 

návštěv a exkurzí v rámci regionu i 
mimo něj 

2.2 Vytvoření kvalitního, 
podnětného a materiálně 

dostatečně zabezpečeného 
prostředí pro rozvoj gramotností 
všech žáků s využitím digitálních 

technologií, inovativních, 
aktivizujících forem a metod výuky. 

2.2.1 Motivující zázemí pro rozvoj 
gramotností – moderně vybavené učebny, 

budování čtenářských a matematických 
klubů a dílen pro nadané i handicapované 

žáky. 

Setkávání pracovní skupiny 
Čtenářská a matematická 

gramotnost 
Sdílení zkušeností a příkladů dobré 

praxe, exkurze napříč 
mikroregionem i mimo něj 

2.2.2 Podpora vzdělávání pedagogických 
pracovníků, zajištění vzdělávacích akcí pro 

pedagogy ZŠ 

Vzdělávací semináře a workshopy 
pro pedagogy na témata čtenářská 

gramotnost a metody kritického 
myšlení při společné četbě knih 

Vzdělávací semináře a workshopy na 
témata matematická gramotnost a 

práce s nadanými žáky 

Vzdělávací semináře na témata 
související s digitální gramotností 

2.2.3 Rozvoj jazykových kompetencí žáků a 
didaktických kompetencí pedagogických 

pracovníků ZŠ prostřednictvím uplatňování 
rodilých mluvčích ve výuce a projektů na 

podporu řečových a komunikačních 
dovedností 

Sdílený rodilý mluvčí – „Šprechtíme 
na Hlučínsku“ 

Logopedie na 1. Stupni ZŠ (1. - 2. 
třída) 

2.3 Rozvoj gramotností a 
kompetencí žáků prostřednictvím 

„mimo-školní“ výuky 

2.3.1 Podpora názorně-demonstračních 
aktivit (praktického vyučování) mimo školní 

lavice 

Podpora názorně-demonstračních 
aktivit (praktického vyučování) mimo 

školní lavice 

Podpora spolupráce s knihovnami 

3. Inkluzivní 3.1 Eliminace bariér pro 3.1.1 Aktivity a opatření na úrovni Integrační dny na Hlučínsku 



vzdělávání a podpora 
dětí a žáků 

ohrožených školním 
neúspěchem 

znevýhodněné skupiny, úspěch pro 
každého žáka – školní i mimoškolní 

podpora dětí a žáků (a/i jejich 
rodičů) 

 

jednotlivých škol i mikroregionu v oblasti 
inkluze a podpory žáků ohrožených školním 
neúspěchem za spoluúčasti široké základny 

spolupracujících subjektů a veřejnosti 

„Maltézská pomoc“ – spolupráce se 
SŠ a VŠ 

Vznik občanských poraden 

Podpora relaxačních a 
terapeutických aktivit 

Volnočasový klub – Spolek pro rozvoj 
mládežnické kultury / Spolek pro věc 

vzdělávání a kultury 

3.1.2 Vzdělaný pedagog otevřený 
inkluzivnímu vzdělávání 

Podpora institucionalizovaného i 
neinstitucionalizovaného vzdělávání 
pedagogů v oblasti inkluze, společné 

vzdělávání pedagogů 

Kulatý stůl na téma „Uplatňování 
inkluze v praxi“ 

Setkávání ředitelů škol na území 
mikroregionu Hlučínska 

Sdílení zkušeností pedagogů z 
různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

3.2 Podpora dětí a žáků v aktivním 
přístupu k životu, k uplatnění se 
v praktickém a pracovním životě 

3.2.1 Podpora polytechnického vzdělávání a 
rukodělných prací 

Aktivní spolupráce s místními 
firmami – exkurze, návštěvy 

Mimoškolní aktivity zaměřené na 
polytechnické vzdělávání a 

rukodělné práce 

3.3 Sdílené využívání didaktických a 
jiných pomůcek, sdílené prostory, 
odborní pracovníci - vznik Centra 

specializované podpory 

3.3.1 Poskytnutí metodické, personální a 
materiální podpory školám v mikroregionu 

prostřednictvím sdílení 

Vybudování Centra specializované 
podpory 

Podpora mobility 

Vznik komunikační a sdílené  
platformy  - databáze informací, 

pomůcek a kontaktů 



Podpora sdílených odborníků 

4. Udržení a rozvoj 
regionální identity 

4.1 Zakomponovat zachování 
znalostí místní historie, kultury, 

tradic, zvyků a manuálních 
dovedností Hlučínska do výuky ve 

školách a do mimoškolních akcí 
prostřednictvím spolupráce škol, 

spolků a dalších subjektů a 
organizací 

4.1.1 Zajistit vzájemnou informovanost o 
aktivitách v regionu 

Vytvoření informační databáze 

4.2.1 Zajistit vzdělávání a potřebné 
materiální zabezpečení pro učitele, děti, žáky 

a zájemce zaměřené a historii regionu, 
polytechniku, EVVO 

Dvousemestrální kurzy lokální 
historie pro učitele ze ZŠ 

Mobilní učebna  – muzejní kufřík 

Regionální edukační centrum 

Znalostní olympiáda „Poznáváme 
Hlučínsko“, herní aktivity 

zábavně-edukační 

Vlastivěda Hlučínska 

Hlučínsko na vlastní kůži – exkurze 
pro školy s kompletním programem 

Hlučínsko ve školce 

Výtvarné a literární a hudební 
soutěže – festivaly „Prezentuj svůj 

region“ 

Dětské edukační tábory česko-polské 
Tábory 

Kurz polského jazyka 

ROZJEĎ TO aneb Kam po škole? 

Podpora polytechnického vzdělávání 
na Hlučínsku 
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