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Zápis ze zasedání Řídícího výboru č. 3 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

 

Datum konání:   12. ledna 2017 od 14.00 hodin 

Místo konání:   zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 

Přítomni:   12 přítomných, 4 omluveno; viz. Prezenční listina 

Způsob hlasování:  pro X, proti X, zdržel se X 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Seznámení s aktuálním stavem projektu a s průběhem prací 

3. Analytická část, SWOT analýza, Budování znalostních kapacit 

4. Strategický rámec MAP - aktualizace 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

Hlavním cílem 3. setkání Řídícího výboru MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem bylo seznámit všechny 

přítomné se stavem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, 

s harmonogramem prací v roce loňském a letošním, schválení aktualizované verze Strategického 

rámce a s hlavními aktivitami projektu. 

1. Úvodní slovo 

Předseda Řídícího výboru, starosta města Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Karel Pačiska, přivítal 

přítomné a zahájil jednání, jehož hlavním bodem bylo projednat a schválit aktualizaci Strategického 

rámce MAP, který definuje priority území. Jeho aktualizace byla nutná vzhledem k vyhlášení výzvy IROP 

č. 46. Soulad Strategického rámce a projektů v něm obsažených je podmínkou úspěšného přijetí 

žádosti o podporu.  

2. Seznámení s aktuálním stavem projektu a s průběhem prací 

Mgr. Lenka Víchová seznámila přítomné s harmonogramem setkání a dále podala základní informace 

o projektu a jeho současném stavu. Realizace byla zahájena k 1. lednu 2016 a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace bylo žadatelem obdrženo 15. července 2016 spolu s avízem o proplacení první zálohové platby. 

V současné době byla podána první Žádost o platbu a Zpráva o realizaci (k 26. listopadu 2016) a čeká 

se na proplacení další zálohové platby.  

3. Analytická část, SWOT analýza, Budování znalostních kapacit 

Analytická část MAP – Byla zpracována v průběhu srpna – listopadu 2016. Její znění spolu se SWOT 

analýzou je zveřejněno na webových stránkách projektu (www.bystricenp.cz/map) a předpokládá se, 

http://www.bystricenp.cz/map
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že v souvislosti s tvorbou návrhové části bude ještě upravována. Současná verze se tedy může 

připomínkovat a bude schválena na dalším setkání řídícího výboru (pravděpodobně červen 2017).  

Návrhová část – Bude navazovat na analytickou část a rozvíjet hlavní priority, které byly sestaveny na 

základě jednání v území a ze závěrů kulatých stolů.  

Pracovní skupiny – Pracovní skupiny budou zastupovat hlavní dotčené skupiny vzdělávání relevantní 

pro MAP,  tedy MŠ, ZŠ a volnočasová střediska. Pracovní skupiny ve spolupráci s realizačním týmem 

navrhnou hlavní aktivity, které budou přiřazeny k výše uvedeným prioritám. Setkání a zpracování 

výstupů pracovních skupin proběhne v termínu únor – duben 2017. 

Harmonogram na rok 2017 

 únor – duben:  setkání pracovních skupin – 3 skupiny (každá 2-3 setkání) 

 březen – červen:  zpracování aktivit do dokumentu MAP a akčního plánu MAP 2018 -2019 

 červen:   4. setkání Řídícího výboru (schválení analytické části) 

 červen – říjen:  aktivity spolupráce a sdílení zkušeností 

 prosinec:   závěrečné setkání Řídícího výboru (Schválení dokumentu MAP a Akčního 

plánu) 

Budování znalostních kapacit – Semináře pro pedagogy, vedoucí i ostatní pracovníky ve školství 

představila Bc. Petra Kurfürstová, která je na projektu zaměstnaná od července 2016 na pozici 

asistenta. Semináře probíhají od října 2016 a budou trvat min. do října 2017. Plán vzdělávání je 

k nalezení na http://www.bystricenp.cz/map v části vzdělávání. 

Setkání zástupců školního parlamentu – Setkání zástupců tříd II. stupně. Řízená diskuze nad tématy, 

která řeší MAP a nejvíce se dotýkají právě žáků – spokojenost s nabídkou mimoškolního vzdělávání a 

volnočasových aktivit, výuka cizích jazyků, polytechnická výuka a motivace k řemeslům, zapojení do 

chodu školy, vybavení školy a učeben atp.  

3. Strategický rámec MAP - aktualizace 

Aktualizace Strategického rámce vzešla z požadavků z území na základě vyhlášení výzvy č. 46. IROP 

Infrastruktura základních škol. Všechny připomínky byly zapracovány. Mgr. Lenka Víchová přítomné 

informovala, že Strategický rámec se bude nadále vyvíjet a jeho další aktualizace bude možná za dalších 

6 měsíců. Předpokládané doplnění bude pravděpodobně navázáno na vyhlášení výzev MAS Zubří země 

na projekty Infrastruktury základních škol v rozpočtu nižším než 1 mil. Kč.  

Strategický rámec byl v několika vlnách rozeslán všem ředitelům i zřizovatelům ORP Bystřice nad 

Pernštejnem k předložení návrhů změn. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem, verze č. 2, byl schválen.  

Schválená verze bude podepsána předsedou Řídícího výboru a následně předána na sekretariát RSK 

Kraje Vysočina a na příslušný odbor Ministerstva pro místní rozvoj. Aktualizovanou verzi Strategického 

http://www.bystricenp.cz/map
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rámce bude možné dohledat také na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci 

Územní dimenze http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-

ramce-MAP. 

4. Diskuze a závěr 

Členové Řídícího výboru diskutovali nad dotačními možnostmi pro školy – šablonami, výzvou č. 46 

Infrastruktura základních škol a výzvou č. 56 Infrastruktura pro zájmové vzdělávání IROP. 

Mgr. Josef Vojta se s přítomnými rozloučil za předsedu Řídícího výboru Ing. Karla Pačisku, který se 

z jednání v průběhu omluvil. Všem přítomným děkujeme za účast a spolupráci. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 16. ledna 2017 

 

 

Zapsala:  

Bc. Petra Kurfürstová, asistentka projektu 

 

 

Ověřili: 

Ing. Karel Pačiska, předseda Řídícího výboru MAP 

 

 

Mgr. Lenka Víchová, koordinátor projektu 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
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