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A. VZNIK PROJEKTU A JEHO VÝVOJ 

 

1. Co bylo hlavním impulsem k našemu zapojení se do projektu MAP? 

Motivací k zapojení se do projektu MAP byla především snaha zlepšit úroveň vzdělání v území ORP 

Bystřice nad Pernštejnem a možnost zajistit zdejším mateřským a základním školám snazší přístup 

k financím, které by jim pomohly zmodernizovat jak učebny, tak další prostory, které žáci využívají, 

včetně zajištění vybavení a pomůcek odpovídajícím dnešním standardům. Současně bylo cílem 

zlepšit komunikaci mezi školami na území, které byla do té doby na ne příliš dobré úrovni. 

Komunikace mezi školami a vzájemné sdílení zkušeností považujeme za velmi důležitý prvek, který 

napomáhá zlepšení kvality vzdělávání v území. Projekt měl napomoct rozvinout komunikaci také 

mezi zřizovatelem a školou. Dále bylo v zájmu žadatele zajistit další vzdělání pro zdejší pedagogy na 

odpovídající úrovni, což je další důležitý krok pro zajištění kvality vzdělání v řešeném území. 

 

2. Jaká byla naše původní představa o budování partnerství a jak se 

rozšířila/vyvinula/pozměnila v průběhu realizace, případně co k tomu vedlo? 

Původní snahou bylo aktivně zapojit všechny subjekty MŠ a ZŠ z území do projektu MAP. Počáteční 

práce byly však ztíženy nulovou informovaností škol o plánovaném strategickém projektu MAP 

z MŠMT. Prvním krokem bylo provedení řízených rozhovorů s řediteli jednotlivých subjektů, které 
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měly za cíl vysvětlit hlavní náplň projektu MAP a přínos pro školy, pokud se zapojí a budou 

spolupracovat. V další fázi proběhl sběr plánů a potřeb jednotlivých subjektů, a to jak investičních, 

neinvestičních, tak také návrhů projektů spolupráce. S větší informovaností se dařilo školy postupně 

zapojovat, což se zvýšilo především díky zahájení aktivity Budování znalostních kapacit, do které se 

zapojilo 20 škol (MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, ZUŠ), návštěvnost seminářů se pohybovala od 9 do 35 

pedagogů. Dalším krokem bylo zapojení NNO a dalších subjektů vzdělávání formou účasti na 

kulatých stolech a pracovních skupinách. 

 

 

B. USPOŘÁDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ V PROJEKTU, JEHO VEDENÍ A KLÍČOVÍ AKTÉŘI 

 

1. Podle jakých kritérií jsme vybírali partnery do projektu MAP a proč? Postupovali bychom 

nyní stejně? Co bychom nyní změnili, pokud bychom začínali znovu? 

Vzhledem k velikosti řešeného území bylo snahou zapojit všechny školská zařízení, která se na 

území nacházejí. Osloveno bylo tedy všech 5 samostatných mateřských škol, úplných škol a 10 

malotřídních základních škol (většina z nich je sloučena s MŠ). Dále byla oslovena základní škola 

„speciální“, zřizovaná Krajem Vysočina, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Do 

některých aktivit jsme zapojili také obě střední školy v Bystřici nad Pernštejnem, tj. všeobecné 

gymnázium a střední odbornou školu zemědělsko-technickou. Zapojení těchto partnerů 

považujeme za vyhovující a postupovali bychom stejně. 

 

2. Bylo nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? 

Nastavení realizačního týmu bylo optimální. Tým zahrnoval členy se zkušenostmi v oblasti školství 

a plánovaní, dále členy se zkušenostmi v oblasti práce s klíčovými skupinami a se zapojením 

klíčových aktérů do plánování. Společně svoje schopnosti rozvíjeli a byli tedy dostatečně 

kompetentní k realizování tohoto projektu. 

 

3. Jaké bylo odborné zajištění diskuzních platforem a na jakém základě jsme vybírali 

odborníky? 

Diskuzní platformy typu Řídícího výboru, kulatých stolů a pracovních skupin byly vedeny realizačním 

týmem, konkrétně členem, který má v oblasti komunikace a vedení diskuzí největší zkušenosti.  Toto 

uspořádání bylo vyhovující. Současně však byli na některé druhy setkání zváni i odborníci, kteří 
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diskuzi řídili. Bylo to např. při prvním setkání žáků 2. stupňů ZŠ, kdy jsme využili facilitaci Mgr. Aleny 

Dzurňákové ze společnosti Tremedias, a při Kazuistickém semináři z oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí, kde diskuzi řídila Mgr. Iva Macková ze stejné společnosti. Tyto dvě setkání byla specifická, 

a proto z našeho pohledu vyžadovala odborné vedení.  

 

4. Jaké byly rezervy v souvislosti se zajišťováním odborníků? Jaké změny jsme v tomto 

ohledu provedli? 

Vzhledem k tomu, že vedení diskuzních platforem zajišťoval ve většině případů realizační tým, 

nevyskytly se žádné rezervy, které by bylo nutné v rámci projektu řešit. Realizační tým má s vedením 

diskuzí dostatek zkušeností, proto nebylo potřeba zajišťovat odborníky, s výjimkou dvou tematicky 

specifických setkání. K těmto jsme vybrali facilitátorky ze společnosti Tremedias na základě 

kladného doporučení. 
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C. AKTIVITY PROJEKTU 

 

1. Jakým způsobem probíhalo setkávání „členů“ MAP (periodicita, forma, kdo moderoval?) 

 

Setkávání probíhalo následujícími způsoby: 

 

 v rámci setkání Řídícího výboru, které proběhlo za dobu trvání projektu celkem 4x, přičemž 

závěrečné zasedání ŘV proběhne v průběhu prosince 2017. První schůze (březen 2016) byla 

informativní, proběhlo představení projektu, zvolení předsedy Řídícího výboru, schválení Jednacího 

řádu a Statutu. Na druhém setkání Řídícího výboru (červen 2016) proběhlo seznámení členů ŘV s 

aktuálním stavem projektu MAP, s výsledky dotazníkového šetření a se závěry z kulatých stolů. Na 

druhém setkání ŘV bylo také schváleno odložení schválení Strategického rámce. Schválení 

Strategického rámce proběhlo na konci června formou per rollam. Třetí setkání ŘV (leden 2017) 

proběhlo za účelem schválení opravené a doplněné verze Strategického rámce. Čtvrté zasedání ŘV 

se konalo v říjnu 2017 za účelem schválení Implementačního plánu a aktualizovaného Strategického  

rámce. Řídící výbor vždy zahajuje předseda ŘV, nebo v případě jeho nepřítomnosti, zástupce 

předsedy ŘV. Další diskuzi vede kompetentní osoba z řad realizačního týmu projektu MAP. 

 

 v rámci kulatých stolů  

Kulaté stoly se uskutečnily 2 a to při sestavování priorit během sestavování klíčových pilířů plánu 

MAP a při sestavování Strategického rámce. Kulaté stoly byly vedené odborníkem z MAS Zubří 

země, který má zkušenosti s komunitním plánováním a komunikací se zapojenými skupinami. 

Těchto kulatých stolů se zúčastnily téměř všechny dotčené skupiny a byly sestaveny hlavní priority 

a jednotlivé cíle, které se nadále rozpracují do aktivit.  

  

 v rámci Budování znalostních kapacit se uskutečnilo více než 20 vzdělávacích akcí, jichž se účastnili 

pedagogové z mateřských a základních škol z území ORP Bystřice nad Pernštejnem. První vzdělávací 

akce proběhla v říjnu 2016, poslední v listopadu 2017. Návštěvnost seminářů se pohybovala cca od 

10 do 30 účastníků. Témata seminářů byla vybíraná na základě dotazníkového šetření mezi 

pedagogy a výsledků evaluačních dotazníků. V rámci projektu MAP se realizovala také Letní škola 

pro pedagogy, která pokryla časově náročnější semináře. Vzdělávací akce probíhaly na základních 

školách v území, pedagogové se tak mohli seznámit s rozličným prostředním škol, což sloužilo jako 

spontánní sdílení zkušeností. Na začátku všech seminářů byli účastníci vždy seznámeni se stavem 
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projektu a s plánovanými akcemi. V průběhu pak ve velké míře probíhalo sdílení zkušeností a dobré 

praxe jak ze strany lektorů, tak ze strany pedagogů mezi sebou. 

 

 informovanost prostřednictvím webu, emailů a na základě osobních návštěv ve školách. Všichni 

pedagogové a cílové skupiny projektu MAP měli možnost seznámit se s projektem a s jeho stavem 

pomocí internetových stránek, na nichž jsou pravidelně umísťovány aktuality, zápisy z jednání 

a další důležité informace. Pravidelně také členové realizačního týmu projektu navštěvují školy 

nebo komunikují s řediteli a učiteli e-mailem či telefonicky. Pedagogové se na realizační tým také 

obracejí v případě potřeby informování o aktualitách či dalšími záležitostmi týkajících se projektu 

MAP. 

 

2. Co se nám osvědčilo? Co naopak nefungovalo? 

Nejvíce se osvědčila setkání pedagogů při vzdělávacích akcích. Obecně semináře v rámci aktivity 

Budování znalostních kapacit patřily k nejlepším způsobům setkávání cílových skupin. Počet 

účastníků byl od 9 do 34 na seminář, dle tématu. Velmi se také osvědčila vícedenní vzdělávací akce 

(Letní škola), při níž bylo možné zrealizovat časově náročnější semináře. Během těchto aktivit ve 

velké míře probíhalo sdílení zkušeností mezi lektory a pedagogy, včetně sdílení dobré praxe, protože 

většina lektorů byla přímo z praxe. Velmi se osvědčilo také setkání žáků druhých stupňů ZŠ, které 

se za realizaci projektu uskutečnilo celkem 2x. Od žáků jsme získali mnoho podnětných nápadů na 

aktivity v rámci tvorby MAP.  

Přes snahy realizačního týmu a nabídku zapojení se do kulatých stolů, setkání pracovních skupin, 

vzdělávacích akcí, workshopů a další činnost v průběhu projektu se nepodařilo aktivně zapojit 

všechny subjekty. Kvůli ne příliš velkému zájmu pedagogů a jejich velkému časovému zatížení, se 

např. pracovní skupin sešly pouze dvakrát. Na druhou stranu se díky projektu propojilo několik škol 

do vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností (inkluze, práce s postižením u dětí,…), které sdílí svoji 

dobrou praxi navzájem i bez následné koordinace realizačního týmu MAP. 

 

3. Co jsme podnikli pro zlepšení? 

Pro zlepšení a zvýšení aktivity pasivních subjektů v projektu, jsme se snažili zvýšit především 

informovanost o projektu a zvýšili jsme snahu o vysvětlení přínosů zapojení se do projektu. 

Komunikovali jsme prostřednictvím e-mailu, osobních jednání nebo telefonicky. Také jsme navázali 

větší spolupráci s MAS Zubří země, která je také součinná v komunikaci se subjekty a pedagogy. 
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4. Co se nám v projektu podařilo vytvořit, na co jsme hrdí a z čeho by se mohli inspirovat 

ostatní? 

Za úspěch považujeme vytvoření platformy setkávání žáků 2. stupňů ZŠ, které se za dobu projektu 

uskutečnilo dvakrát. Žáci přišli s velmi podnětnými nápady na aktivity do projektu MAP, proto 

bychom rádi tuto platformu udrželi i po ukončení projektu, popř. v navazujícím MAP II. Dále se 

podařilo rozvinout téma z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rizikového chování. K tomuto 

tématu bylo uskutečněno několik vzdělávacích akcí a dalších návazných akcí, jako např. setkání 

všech kompetentních osob při zajišťování problémových situací apod. Toto setkání vzešlo od 

samotných pedagogů, kteří by v něm rádi pokračovali a čas od času by se chtěli takto setkávat 

a předávat si aktuální informace.  

 

5. Jaké aktivity byly v projektu nejpřínosnější a proč? 

Za nejpřínosnější považujeme aktivitu Budování znalostních kapacit, v rámci které se uskutečnilo 22 

tematických seminářů, z čehož 6 jich proběhlo v rámci Letní školy v srpnu 2017. Díky této aktivitě 

jsme mohli našim pedagogům zprostředkovat kvalitní lektory a sdílení dobré praxe. Pedagogové 

získali nové podněty do jejich práce, což jistě povede ke zvýšení kvality vzdělávání v území. Další 

přínosnou aktivitou bylo setkávání různých skupin, jako např. žáků 2. stupňů ZŠ, z něhož vzešla řada 

podnětů do plánu aktivit MAP nebo setkání za účelem vyjasnění si kompetencí při řešení rizikového 

chování žáků, čehož se zúčastnili zástupci Policie ČR, neziskových organizací, OSPOD a PPP (toto 

setkání vzešlo z vlastní iniciativy pedagogů na území, což ukázalo konkrétní dopad projektu). 

 

D. VÝSTUPY, OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 

 

1. Jaké byly původně plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP? 

V tuto chvíli jsou všechny plánované výstupy reálně vytvořené. Jedná se především o povinné 

dokumenty v rámci realizace MAP: 

 Strategický rámec  - v současné době aktualizovaná a platná 3. verze; jedná se o sběr 

investičních aktivit škol  

 Analytická část MAP – připravena ke schválení ŘV; obsahuje přehled aktuálního stavu 

školství na ORP BNP a základní informace o území včetně vypracované SWOT analýzy 

 Návrhová část MAP - dokument řešící plánované aktivity na další rok, priority a cíle, které 

jsou relevantní pro zapojené subjekty v území; připraven ke schválení ŘV 
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 Akční plán na rok 2018 -  jedná se o přehled aktivit spolupráce pro realizaci navazujícího 

projektu MAP II.; také připraven ke schválení 

 Memorandum o spolupráci v území – dokument, který shromažďuje souhlasy ředitelů 

mateřských a základních škol, včetně jejich zřizovatelů. 

 

2. Co jsme vytvořili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okolí, aniž bychom to plánovali? 

Neplánovanou aktivitou se stala podpora metodiků prevence a podpora aktivit primární prevence. 

Tato podpora vzešla z pracovních skupin a ze vzdělávacích akcí, které v rámci projektu proběhly, 

nebyla však plánovaná na začátku realizace projektu. 

Realizační tým také poskytoval vedoucím pracovníkům škol metodické vedení a informovanost 

v oblasti dotačních zdrojů pro školy, co lze a nelze z IROP, OP VVV dalších, což je aktivita, která 

nevyplývá z náplně projektu, ale pro školy byla velmi žádoucí a potřebná, proto ji realizační tým 

v území aplikoval. 

 

3. Které nastavení/formáty komunikace se v našem území ukázaly jako nejlepší a proč? 

Nejpoužívanějším komunikačním formátem se stala e-mailová komunikace, která poskytuje 

dostatečný prostor pro informování všech cílových skupin. Tuto formu využívala většina pedagogů 

k získání potřebných informací ze strany realizačního týmu. Realizační tým zase prostřednictvím 

emailů informoval o plánovaných aktivitách, jako např. vzdělávacích akcích, kulatých stolech 

a dalších setkáních a aktivitách. Další často využívanou formou byla telefonická komunikace či 

osobní jednání. Tyto dvě formy využívali pedagogové i členové realizačního týmu nejvíce k řešení 

individuálních záležitostí nebo při řešení situací, které vyžadovaly rychlé jednání. Ostatní způsoby 

byly spíše doplňkovou formou, ať už se jedná o webové stránky či měsíčník Bystřicko, skrze to byla 

informována mj. i veřejnost.  

 

 

4. Které nastavení/formáty komunikace bychom ve svém území naopak již nevolili 

a z jakého důvodu? 

Komunikační formáty, které jsme v území nastavily, se ukázaly být užitečné, tedy bychom v tomto 

ohledu jinak nepostupovali. Rozložení informací bylo dostatečné, aktéři si mohli informace zjistit 

prostřednictvím webových stránek nebo osobní e-mailové a telefonické komunikace. Veřejnost byla 

informována skrze měsíčník Bystřicko, kde byly pravidelně uváděny informace o projektu.  
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5. V čem náš projekt dokázal změnit okolí nebo chování lidí? 

Díky projektu se zlepšila komunikace mezi vedoucími pracovníky škol, přičemž si některé školy 

vzájemně domluvily návštěvu ve svých školách a konzultaci o chodu školy. To považujeme za 

vedlejší efekt projektu, který je ovšem velmi vítaný. Dále se nám podařilo podpořit stávající 

protidrogovou prevenci a rozšířit její nabídku o další aktivity pro žáky ŽŠ. Současně se však do této 

aktivity zapojily také místní střední školy (všeobecné gymnázium a střední zemědělsko-technická 

škola), které se těchto aktivit zúčastnily. Zapojena byla také veřejnost, jejíž ohlasy na tuto aktivitu 

byly velmi kladné. 

 

6. Jak budou fungovat vytvořená partnerství pro skončení projektu, a to i s ohledem na 

celkovou organizaci (finanční, lidské zdroje, motivace ke kooperaci apod?) Jakých změn 

je případně potřeba pro udržení ideje projektu i po skončení podpory z OP VVV? 

Nastavené aktivity a spolupráce budou kontinuálně pokračovat při realizaci navazujícího projektu 

MAP II, během které bude zachován stávající nositel projektu i realizační tým. Změny se odvíjejí od 

nových pravidel navazujícího projektu – např. dojde ke změně členů Řídícího výboru, dále dojde 

k obměně členů pracovních skupin. Samotné pracovní skupiny budou změněny v závislosti na 

nových pravidlech, bude jich více a každá se bude věnovat jednomu z klíčových témat. Financování 

taktéž vyplývá z navazujícího projektu, větší část finančních prostředků pak bude použita na 

realizaci aktivit obsažených v Akčním plánu na rok 2018. Ze strany OP VVV je velmi důležité jasné 

metodické vedení a kvalitní komunikace při řešení problémů, které při realizaci případně nastanou.  

 

E. DODATEČNÉ INFORMACE 

 

Všechny podstatné informace o průběhu projektu byly v této závěrečné evaluační zprávě zmíněny. 

Doplňující informace k jednotlivým aktivitám projektu a k dokumentům (Strategický rámec, Akční plán, 

Analytická část) jsou zveřejněné na http://www.bystricenp.cz/map 

 

F. SHRNUTÍ 

 

Na vypracování závěrečné evaluační právy se podílel celý realizační tým. K textu se pak mohli 

vyjadřovat i pracovníci odboru školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem a taktéž vedení města Bystřice 

nad Pernštejnem. Společně byla témata evaluační zprávy konzultována také s několika pedagogy 

http://www.bystricenp.cz/map


 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038 
9 

a zapojenými aktéry do projektu. Ve zprávě se realizační tým snažil vyzdvihnout všechny podstatné 

záležitosti, které se s projektem pojí. Shrnutím dosavadních aktivit mohl realizační tým vyhodnotit 

úspěšnost a dopad projektu v území. To vedlo nejen k vylepšení plánu aktivit na další rok, ale také 

k ujasnění si dalšího postupu v započaté práci s mateřskými a základními školami v území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Řídícím výborem dne 13. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Pačiska 

Předseda Řídícího výboru MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem 


