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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  
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NÁZEV   Kulatý stůl Bystřice nad Pernštejnem 

DATUM  17. května 2016, v 15.00 hod 

MÍSTO KONÁNÍ budova Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405, velká 

zasedací místnost v 1. patře 

PŘÍTOMNI Zdeněk Horák (starosta obce Dolní Rožínka) 

 Augustin Holý (starosta obec Rozsochy) 

PeadDr. Šárka Kunčíková (starosta obce Štěpánov nad Svratkou, pedagog, 

bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou) 

Jaroslava Štipáková (pedagog - MŠ Bystřice nad Pernštejnem) 

Mgr. Jiřina Kabrdová (ředitelka ZŠ Lísek) 

Mgr. Iveta Ostrýžová (ředitelka „speciální“ ZŠ Bystřice nad Pernštejnem) 

Štěpánka Štěpánková (ředitelka – MŠ Věchnov) 

Mgr. Věra Suchá (ředitelka - MŠ Lísek) 

Mgr. Marcela Kotoučková (ředitelka – ZŠ a MŠ Dalečín) 

Mgr. Ilona Lukášová (ředitelka – ZŠ a MŠ Prosetín) 

Mgr. Jaroslav Sláma (ředitel - ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem) 

Mgr. Jana Zítková (pedagog  - ZŠ a MŠ Strážek) 

Mgr. Hana Kopecká (pedagog – ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem) 

Mgr. Jaroslava Zelinková (pedagog - ZŠ a MŠ Strážek) 

Mgr. Anna Knoflíčková (ředitelka – ZŠ a MŠ Strážek) 

Mgr. Helena Vítová (ředitelka – ZŠ a MŠ Zvole) 

Mgr. Renata Pavlačková (ředitelka – ZŠ Rozsochy) 

Realizační tým 

 

Ing. Jarmila Zemanová přivítala všechny přítomné a představila realizační tým ve složení Ing. 

Blanka Svobodová – vedoucí úseku školství a metodický poradce v oblasti vzdělávání pro projekt MAP, 

Mgr. Lenka Víchová – styčný důstojník pro realizaci projektu, hlavní komunikace a práce v území a 

vedoucí zpracovatel Strategického rámce a samotného MAP.  Ing. Zemanová zároveň poděkovala za 
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hojnou účast na kulatého stolu a zmínila všechny dotčené skupiny a jejich roli a potřebu jejich názoru 

a pohledu na věc v realizaci MAP. 

 

I. ZAHÁJENÍ 

1.  Přítomným účastníkům kulatého stolu z řad pedagogů a ředitelů MŠ, malotřídních a úplných 

ZŠ, speciální ZŠ a zástupcům rodičů a zřizovatelů byl představen projekt MAP, který město Bystřice nad 

Pernštejnem realizuje od 1. 1. 2016. Hlavním cílem je podpořit vzdělávání na území ORP a to podporou 

jak každého žáka, tak učitele. Je důležité, aby MAP reflektoval potřeby území, které by byly pro subjekty 

pracující ve vzdělávání dětí a mládeže prospěšné a které mohou být MŠMT zohledněny při 2. a 3. kole 

zjednodušených projektů – tedy Šablon. Zároveň byla vyzdvižena důležitost spolupráce, setkávání 

a vzájemné výměny zkušeností, která je prospěšná nejen pro projekt MAP, ale především pro všechny 

zúčastněné. Následně byli přítomni vyzvání k představení.  

 

2.  Základní tématem setkání je nalezení hlavních problémových oblastní, která je nutné v území 

řešit a jsou pro školská zařízení v území důležitá. Tato témata je nutné provázat s potřebami a názory 

pedagogů, rodičů i zřizovatelů a to tak, aby priority byly zároveň v zájmu dětí a žáků. MAP stanoví 

priority území a následně je zpracuje do cílů a aktivit.  

 

3.  Strategický rámec – bude obsahovat hlavní priority vzdělávání území ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. Tabulka investičních akcí obsahuje projekty, které se týkají infrastruktury, výstavby 

a zhodnocení majetku a zahrnuje projekty, které jsou podpořitelné z plánované výzvy IROP. Ředitelé 

a zřizovatelé byli vyzváni, aby projekty za svoje subjekty nahlásili. Pokud chtějí realizovat projekt 

z plánované výzvy č. 46 IROP, je nutné, aby tento projekt ve Strategickém rámci byl. Tabulka je na 

webových stránkách a je tedy možné ji aktualizovat. Schvalování proběhne na konci června tohoto 

roku.  

 

II. VIZE 

Vize -  přítomní byli požádání, aby stručně vystihli svůj aktuální pohled na školství a vzdělávání 

na úrovní ZŠ a MŠ a jak by mělo vypadat vzdělávání v roce 2022. Z návrhů, připomínek a diskuze 

se následně sestavili hlavní body, které bude vize obsahovat:  

 Zdravé a bezpečné prostředí škol pro děti a žáky 

 Vzdělaný pedagog, který může učit 

 Speciální vzdělávání dostupné 

 Prostor a podpora pro mezigenerační vzdělávání 
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 Zvídavé dítě = spokojený pedagog 

 

III. PRIORITY 

1. Dalším bodem byla diskuze a stanovení hlavních priorit, které je nutné řešit a které budou 

rozpracovány do Priorit MAP 

Hlavní priority 

 Infrastruktura (MŠ i ZŠ), technický stav učeben, vybavení pomůckami do 

odborných předmětů (fyzika, chemie, zeměpis, biologie) 

 IT vybavení a infrastruktura  

 Komunikace mezi subjekty, spolupráce, výjezdy za „dobrou praxí“, chybí srovnání 

škol 

 Přírodní zahrady a učebny, využívat k výuce arboreta a přírodní dílny 

 Výchova ke zdraví, motivace žáků, dovybavení tělocvičnými prvky 

 Jazyky – rodilý mluvčí, projekty zahraniční spolupráce (více škol v území – jedna 

zahraniční škola) 

 Školní asistenti – mít stálého asistenta, legislativní problém se smlouvami (3x a 

dost) 

 Rozvoj regionální výuky (historie/osobnosti/rozvoj povědomí o místopisu) 

 Spolupráce s firmami, se zahraničím, využít místní firmy 

 Podpora dlouhodobých aktivit (kroužky, mimoškolní vzdělávání, mezigenerační 

vzdělávání) 

 Podpora družin – vyplnění času „po škole“ 

 Podpora učitelů při výuce žáků se speciálními potřebami 

 

2. Následně byla otevřena otázka prioritních témat, která má MAP řešit systémově, a jsou dána 

ze strany MŠMT, tedy 

Povinná opatření 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Přítomní diskutovali nad aktivitami, které by v každém tématu měla být realizována 

Ad 1 -      Infrastruktura, vybavení, venkovní učebny a hřiště 
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- Personální podpora pro dvouleté děti bez nutnosti soutěžení (viz. personální 

podpora v MŠ pouze formou šablon) 

Ad 2 -     Podpora čtenářských dílen a klubů – finanční, materiální, personální 

- Sdílení zkušeností, vytvoření databáze zkušeností v území a zavedených výukových 

metod, které je možné sdílet (matematická i čtenářská gramotnost) 

- Podpora čtení a literární tvorby – soutěže 

- Vzdělání pedagogů v území – potřeba dostupného vzdělání – přislíbeno řešení 

formou aktivity „Budování znalostních kapacit“ – od října budou probíhat vzdělávací 

akce pro pedagogy na přání (např. Tvořivá škola – lektor Mgr. Kostečková) 

Ad 3 – diskuze nad pojmem „inkluze“ ve vnímání kantorů a z pohledu ministerstva 

- Využití školních asistentů, ale tak, aby byli ve prospěch pedagogů i žáků 

- Nutná podpora speciálního školství 

- Každá škola nemá speciálního pedagoga a zaměstnání na částečné úvazky je 

problematické, na trhu práce speciální pedagogové chybí 

- Nezapomínat na nadané žáky 

 

3. Následně byl s přítomnými probrán seznam doporučených a volitelných opatření, 

z tohoto seznamu přítomní vybrali taková, která by se měla ve Strategickém 

dokumentu MAP řešit 

Doporučená opatření 

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

6. Kariérové poradenství v základních školách 

Průřezová a volitelná opatření 

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol 

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR 
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Z těchto témat byla zvolena témata – 4.; 5.; 6.; 7.; 8. a 12. Jednotlivé aktivity škol a aktivity spolupráce 

budou podrobněji zvoleny v rámci pracovních skupin. Pracovní skupiny budou pravděpodobně zahájen 

na přelomu roku 2016/2017. Pokud má kdokoli v přítomných zájem být členem pracovní skupiny, je to 

vítáno a zájemci se mohou hlásit Mgr. Lence Víchové lenka.vichova@bystricenp.cz. 

Závěrem byly realizačním týmem shrnuta hlavní vyřčená témata a k prodiskutování předložen návrh 3 

hlavních prioritních oblastí, které budou rozpracování ve strategickém dokumentu MAP: 

Priorita 1 – Kvalitní předškolní péče a základní školní vzdělávání 

- Infrastruktura, vybavení, pomůcky, IT technika 

- Pregramotnost a čtenářská  a matematická gramotnost, nové metody, pomůcky, 

sdílení zkušeností, mentoring 

- Vzdělání pedagogů, spolupráce, supervize, tandemová výuka, …. 

Priorita 2 – Polytechnické vzdělání a jazyky 

- Modernizace a kvalitní vybavení učeben klíčových kompetencí 

- Nové metody výuky,  

- Aktivit spolupráce, sdílení dobré praxe, propojení řemeslné výuky s praxí a 

motivace žáků k technickým oborům 

Priorita 3 – Volnočasové a mimoškolní vzdělávání 

- Podpora kroužků, aktivit volného času, mezigenerační vzdělávání, umělecké 

vzdělávání 

- Podpora DDM 

 

IV HARMONOGRAM MAP 2016 - 2017 

1. Po diskuzi nad aktivitami byl členy realizačního týmu shrnut následný harmonogram aktivit 

projektu MAP 

 Dokončení Strategického rámce a jeho schválení (červen 2016) 

 Zpracování analytické části MAP (do října 2016) 

 Vzdělávací semináře „Budování znalostních kapacit“ – říjen 2016 – říjen 2017 – 

výzva k podání typů na vzdělávání, téma/lektora/wokrshop 

 Vytvoření pracovních skupin k hlavním prioritním oblastem území a zpracování 

jednotlivých aktivit a aktivit spolupráce ve vazbě na prioritní témata a doporučená 

témata (listopad 2016 – leden 2017) kantoři vyjádřili prosbu o realizaci pracovních 

skupin až v druhém pololetí školního roku 

mailto:lenka.vichova@bystricenp.cz
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2. Téma budování znalostních kapacit – cílem je podpořit vzdělání v území, které by bylo pro 

pedagogy a dotčenou veřejnost přínosné ve vazbě na realizaci MAP. Přítomní pedagogové 

spolu s realizačním týmem diskutovali nad možnými tématy, o která by měli zájem.  

Z návrhů:  

- Pregramotnost a čtenářská a matematická gramotnost 

- legislativa 

- komunikace ve sborovně a s asistenty 

- výuka v obdobrných předmětech v cizím jazyce 

 

Realizační tým v tyto návrhy přijímá za závazné a tato témata se zařadí do harmonogramu seminářů 

realizovaných na území ORP Bystřice nad Pernštejnem v rámci realizace klíčové aktivity „Budování 

znalostních kapacit“ 

V. ZÁVĚR 

Realizační tým poděkoval přítomným za účast a vyzval k zasílání veškerých podnětů a nápadů členům 

realizačního týmu. Strategický rámec bude do 25. května zaslán na všechny subjekty a osoby, které se 

účastnili kulatého stolu zaslán ke kontrole připomínkování. Aktivity zahrnující modernizaci 

infrastruktury jsou součástí tabulky ve strategickém rámci, její obsah byl konzultován s ředitelem a 

zřizovatelem každého subjektu. Pokud ale přítomní najdou nesrovnalost, mohou informovat realizační 

tým přímo. 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem 10. května 2016 

Zapsala Mgr. Lenka Víchová  

 

 

        …………………………………………………………. 

          podpis 
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