
 

„Společně pro Království“ 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 

skupina pro školství 
 

28.5. 2014 ve 14 hodin v budově ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec Příčná 326  
 
Přítomní: Mgr. Jana Svobodníková, Jiřina Daňková , Mgr. Radim Voštinka, Mgr. 
Tomáš Jurka, Mgr. Stanislav Denk, 
 

 

Popis k jednotlivým otázkám 

1. KDE JSME? 
 dostatečná kapacita školy i do budoucnosti, 

 stále se zlepšující stav školních budov, 

 sportovní zázemí školy na vysoké úrovni, 

 dobrá vybavenost pomůckami a technikou, 

 kvalifikovanost pedagogického sboru, 

 dobrá vzájemná komunikace pedagogů, 

 dobré klima školy, 

 práce zájmových kroužků, 

 akce školy pro žáky, 

 dobrá prezentace školy, 

 netradiční akce pro děti (spaní ve škole…), 

 ochota zaměstnanců pracovat nad rámec povinností, 

 klidné prostředí kolem školy, 

 poloha školy umožňuje výuku v přírodě…, 

 pěkné vztahy mezi zaměstnanci a žáky, 

 dobře fungující družina, 

 

2. KAM JDEME? 
 udržet, popř. zlepšovat stávající stav, 

 neustále pokračovat ve zlepšování stavu školních budov 

 zlepšovat vybavenost školy IT technologiemi, moderními výukovými 

pomůckami, zlepšit stav školních dílen, 

 generační výměna pedagogického sboru, 

 zlepšovat podmínky pro práci družiny, 

 vytvořit podmínky pro možnost vyučovat v exteriéru (zbudování 

exteriérových učeben na obou školních budovách…), 

 finančně podpořit a rozšířit zájmovou činnost v kroužcích, 



 více podpořit a rozšířit nabídku preventivních programů a pořadů, 

 podpořit další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (zejména jazykové, 

IT i odborné), 

 zlepšit péči o zaměstnance školy (rekondiční a regenerační programy, 

týmové aktivity, kulturní programy…), 

3. JAK SE TAM DOSTANEME? 
 vybudování exteriérových učeben, 

 rekonstrukce školních dílen, 

 rekonstrukce odborných učeben a jejich vybavení moderními pomůckami, 

 zajistit pro žáky školy preventivní programy a pořady, 

 zajistit financování zájmové činnosti kroužků, 

 zajistit pro zaměstnance vzdělávací programy, 

 zajistit pro zaměstnance rekondiční a regenerační programy, týmové 

aktivity, kulturní programy 

Návrh priorit 

4. Služby pro všechny generace 

4.1. Rozvoj školství a vzdělávání 

4.1.1. Podpora školních aktivit (exkurze, preventivní programy, podpora praktických činností 

rodinná výchova, etická výchova, chování za mimořádných situací, dopravní výchova, rozvoj 

měkkých dovedností) 

4.1.1. Podpora mimoškolních aktivit (sport, umělecké zaměření, badatelská činnost, příprava 

na přijímací zkoušky) se zaměřením na znevýhodněné skupiny (podpora talentované 

mládeže, reedukace, sociálně znevýhodněné, zdravotně znevýhodněné.  

4.1.2. Další vzdělávání pedagogů (jazykové vzdělávání. ICT vzdělávání, odborné vzdělávání, 

prevence sociálně-patologických jevů 

4.1.3. Prevence vyhoření, rekondice, regenerace ( rekondiční programy, týmové aktivity, 

kulturní programy, výměnné programy   

4.2. Rekonstrukce předškolních i školských zařízení a vybavení (školní dílny, odborné učebny, 

exteriérové učebny, dětská hřiště při MŠ) 

4.1.2. Rekonstrukce školních hřišť a tělocvičen 

4.1.3. Podpora celoživotního vzdělávání (knihovny, internet pro seniory atd.) 

 

 

 



 

Tabulka 1 - Přehled mateřských škol na území MAS 

Obec 
Mateřská 

škola 
Počet tříd Kapacita 

Skutečný počet 

dětí 

Počet 

pedagogů 

Blatec ANO 2 30 25 2 

Brodek u Přerova ANO     

Císařov NE     

Citov ANO     

Čelechovice NE     

Dub nad 

Moravou 
    

 

Grygov      

Charváty ANO     

Kokory      

Kožušany-Tážaly ANO     

Krčmaň ANO 1 25 16 2 

Lhotka      

Majetín ANO 3 60 60 3 

Nelešovice NE     

Rokytnice ANO 2 60 52 3 

Suchonice ANO     

Velký Týnec ANO 5 130 130 9 

Věrovany ANO     

 

 

 

 

Tabulka 2 - Základní školy na území MAS 

Obec 
Základní 

škola 
Počet tříd Kapacita školy 

Skutečný počet 
žáků 

Počet 
pedagogů 

Blatec 1-4.třída 2 40 40 3 

Brodek u Přerova 1-9.třída 14 450 273 19 

Císařov X     

Citov X     

Čelechovice X     

Dub nad Moravou      

Grygov      

Charváty 1-4.třída     

Kokory      

Kožušany-Tážaly 1-4.třída 3 40 28 3 

Krčmaň 1-4.třída 1 40 10 2 

Lhotka      

Majetín 1-4.třída 3 60 56 3 

Nelešovice X     

Rokytnice 1-4.třída 3 105 59 4 

Suchonice X     

Velký Týnec 1-9.třída 14 450 287 20 

Věrovany 1-4.třída     

 



 


