EDIČNÍ PLÁN INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2022
Ediční plán informačních materiálů Olomouckého kraje pro rok 2022 byl schválen Radou
Olomouckého kraje dne 24. 1. 2022 (usnesením č. UR/41/9/2022). Krajský úřad Olomouckého
kraje připravuje a avizuje pro rok 2022 vydání těchto materiálů:
Materiál

Čtvrtletí

1) Turistická brožurka Olomouc region Card
a) Podrobný průvodce po zapojených akceptantech pro držitele karty ORC.

II.

b) Formát 110x210 mm, vč. vazby, plnobarevná publikace, cca 230 fotografií, rozsah
cca 100 stran
2) Příručka pro seniory – požární ochrana, ochrana obyvatelstva a první pomoc
a) Dotisk příručky pod názvem „Příručka pro seniory“. V příručce jsou zpracovány rady
a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku různých
mimořádných událostí. Obsah je upraven v návaznosti na specifické potřeby seniorů.
Příručka by byla distribuována na obecní úřady, domovy seniorů, domovy s pečovatel.
službou a další zařízení pro seniory v Olomouckém kraji. Dále bude využívána
při besedách v klubech pro seniory. Dotisk je plánován na základě velkého zájmu
o příručku z řad seniorů, obecních úřadů a zařízení pro seniory.

II.

b) Formát A5, oboustranný tisk, obálka lesklá křída 300 g/m2, blok ofsetový papír
140g/m2, sešívaná měkká vazba, 60 stran včetně obálky. První výtisk byl vydán
Olomouckým krajem v roce 2021.
3) Mistři tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje
a) Jedná se o propagační materiál zviditelňující Mistry tradiční rukodělné výroby
Olomouckého kraje, který bude distribuován samotným mistrům, muzeím, školám
a dalším institucím pracujícím s širokou veřejností. Materiál má podobu papírové
barevné složky, do níž budou vloženy karty stručně představující textovou a obrazovou
formou medailonek, technologii a výrobky každého mistra. Jedna oboustranně tištěná
karta bude věnována jednomu mistrovi. Karty se dají s přibývajícími oceněnými mistry
postupně do složky doplňovat.

IV.

b) Formát A5, 12 karet, barevné fotografie. U každého mistra bude pořízena nová
fotodokumentace, kterou zajistí Vlastivědné muzeum v Olomouci, texty zajistí
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Obdobný materiál elektronicky vydává Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
4) Podmalby na skle ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově
a) Jedná se o katalog sbírky podmaleb na skle. Tento katalog by obsahoval historii
sbírky, obecnou problematiku podmaleb na skle, problematiku restaurování a hlavní
součást by byla katalog jednotlivých sbírkových předmětů – podmaleb na skle včetně
fotografií. Tímto způsobem by byla veřejnosti představena sbírka podmaleb, která
v současnosti prochází restaurováním a bude také prezentována výstavou.
b) Formát 26 x 21 cm (příp. 21 x 21 cm), kniha by obsahovala barevné fotografie
jednotlivých podmaleb (122 kusů) a dále obrázky doplňující text + barevnou obálku
knihy. Rozsah 160 stran. Zdrojem jsou vlastní data, je však nutné zajistit externě kvalitní
nafocení všech sbírkových předmětů, které budou v katalogu prezentovány. Podobná
publikace byla vydána Muzeem v Bruntále.

IV.

5) Nikdy to nevzdám!
Podtitul: Životní zápasy právníka Františka Doležela (1900–1972)

II.

a) Kniha navazuje na titul Krčmaňská aféra, jenž vydala VKOL v roce 2017. Pojednává
o životě vyšetřovatele této významné politické kauzy třetí republiky, olomouckého
státního zástupce a prostějovského rodáka Františka Doležela. Kniha zachycuje
centrální i regionální souvislosti, provázanost významných politických a kulturních
osobností z Prostějova, Olomouce, Brna či Prahy. Publikace obsahuje několik desítek
listinných i obrazových příloh.
b) Formát 165 × 235 mm, barevný tisk, cca 100 obrazových příloh, rozsah cca 450 stran.
Data budou dodána z VKOL, vydavatelem bude Vědecká knihovna v Olomouci
6) Bezpečné chování dětí
a) Omalovánky pro děti

I.

b) Formát A5 (147 x 210 mm), papír ofsetový bílý, bez povrchové úpravy, vazba V1
sešité 2 drátěnými sponkami na delší straně, oboustranné provedení, plnobarevné,
kreslená ilustrace, počet stran cca 16 včetně obálky (8 listů). Materiál byl se souhlasem
Městské policie Prostějov již vydán v roce 2018, aktuálně se bude jednat o dotisk.
7) Malý ochránce pořádku
a) Dotisk zápisníku pro děti, který obsahuje otázky, doplňovačky, příklady, obrázky
a křížovku na téma bezpečnost.

I.

b) Formát A5 (147 x 210 mm), papír ofsetový bílý, bez povrchové úpravy, vazba V1
sešité 2 drátěnými sponkami na delší straně, oboustranné provedení, plnobarevné,
kreslená ilustrace, počet stran cca 16 včetně obálky (8 listů). Materiál byl se souhlasem
Městské policie Prostějov již vydán v roce 2019, aktuálně se bude jednat o dotisk.
8) Audit Family Friendly Community
a) Informační leták pro obce Olomouckého kraje. Audit je rozšířením podpory obcí
ze strany Olomouckého kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života
rodin. Cílem auditu je podpora pro-rodinného klimatu v obci, klimatu, které je přátelské
rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.

I.

b) Formát: A4 (297x210mm), 2 lomy do U, papír křída 115g s lesklým povrchem,
oboustranné provedení, plnobarevné 4/4, počet listů 1 (2 lomy - složeno do U),
ve spolupráci s Jihomoravským krajem bude realizována tvorba konceptu (OSV).
Podobný materiál byl vydán Jihomoravským krajem.
9) Průvodce pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu
a) Leták informující veřejnost o náhradní rodinné péči, stručný průvodce pěstounskou
péčí na přechodnou dobu. Olomoucký kraj v roce 2022 bude aktivně pokračovat
v
oslovování
veřejnosti
za
účelem
zvýšení
povědomí
a
zájmu
o problematiku náhradní rodinné péče. Předpokládá se úzká spolupráce s organizacemi
doprovázející pěstounské rodiny a obcemi. Leták bude informovat o tom, co je
pěstounská péče na přechodnou dobu a stručně představí obsah pěstounské péče na
přechodnou dobu.
b) Formát A4 (297x210mm), 2 lomy do U, papír křída 115g s lesklým povrchem,
oboustranné provedení, plnobarevné 4/4, počet listů 1 (2 lomy - složeno do U), tvorba
konceptu (OSV). Materiál nebyl vydán OK ani jiným krajem.

II.

10) Atlas školství – přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných
škol Olomouckého kraje pro školní rok 2023/2024

IV.

a) Informace o SŠ a VOŠ pro žáky 9. tříd ZŠ – přehled škol, nabízené obory, počet
přijímaných uchazečů, kontakty na ředitele škol, termíny dnů otevřených dveří apod.
Distribuce: základní školy na území Olomouckého kraje, IPS (ÚP Olomouc), OŠM
(pro veřejnost)
b) Formát A4, barevná brožura s fotografiemi, 60 stran. Zdroj dat MPSV, ÚP Olomouc,
OŠM. Pokud se týká zhotovitele, tak je to P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno
(jedná se o projekt spolupráce s MPSV, kdy kraj financuje pouze část nákladů na tisk).
Atlas školství je vydáván ve všech krajích ČR.
11) Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji –
stipendia 2023/2024

IV.

a) Leták pro žáky 9. tříd ZŠ – informace o finanční podpoře vybraných oborů vzdělání
Olomouckým krajem. Seznam škol, kde se vyučují podporované obory, adresy škol,
kontakty apod.
b) Formát 3x A5 „leporelo“ (oboustranný tisk), barevný s fotografiemi, 6 stran. Zdroj dat
OŠM, fotografie publikovány se souhlasem škol. Leták se vydává od zavedení stipendií
poskytovaných OK.
12) Ekologická výchova Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových
programů, seminářů, publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská
zařízení ve školním roce 2022/2023

III.

a) Cílem publikace je představení aktuální ucelené nabídky aktivit, programů a opatření
organizací profilujících se v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Obsahem
publikace bude popis organizace s uvedením kontaktních údajů, stručný popis klíčových
aktivit organizace, prezentace vzdělávacích akcí, které organizace považuje za stěžejní,
seznam dalších vzdělávacích akcí v dané kategorii s uvedením webového odkazu.
Distribuce: školy a školská zařízení a občanská sdružení zabývající se danou
problematikou na území Olomouckého kraje.
b) Formát A5, barevné provedení, úvodní strana bude obsahovat fotografie, cca 70
stran. Zdroj dat: organizace zabývající se environmentálním vzděláváním, výchovou
a osvětou. Pravidelně vydávána OK jednou ročně již od školního roku 2005/2006.

Případné dotazy k tématu edičního plánu můžete uplatnit u Mgr. Aleny Šmerdové,
zaměstnankyně oddělení tiskového a PR v odboru kanceláře hejtmana na tel. čísle 585 508
828, e-mail: a.smerdova@olkraj.cz

