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Zápis ze zasedání Řídícího výboru č. 4 

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

 

Datum konání:   16. října 2017 od 14.00 hodin 

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

Přítomni:   11 přítomných, 5 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. Strategický rámec MAP - AKTUALIZACE 

4. Implementační plán - schválení 

5. Průběžné výsledky a představení návrhové části 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Hlavním cílem 4. setkání Řídícího výboru MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem bylo seznámit všechny 

přítomné s aktuálním stavem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, s harmonogramem prací, které budou probíhat do ukončení projektu k 31. 12. 2017, dále 

schválení aktualizované verze Strategického rámce a dokumentu Implementační plán MAP. 

1. Úvodní slovo 
Předseda Řídícího výboru, starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska, se nemohl na 

jednání dostavit, proto pověřil jako svého zástupce na setkání za zřizovatele JUDr. Evu Špatkovou a jako 

zástupce pozice Předsedy Řídícího výboru pověřil pana Libora Pokorného. P. Pokorný 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 MAS Zubří země 

na obnovu infrastruktury škol.  

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 projektu byla zahájena k 1. lednu 2016 a ukončena bude 

k 31. 12. 2017.  

Během realizace proběhlo setkávání pracovních skupin (ZŠ, MŠ, Volný čas) dále se uskutečnilo setkání 

žáků 2. stupně základních škol a tematické setkání na aktuální řešenou problematiku. Současně stále 

probíhají vzdělávací aktivity, a to do listopadu. 
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3. Strategický rámec MAP 

V týdnu 16. – 20. 2017 byla vyhlášena výzva MAS Zubří země Investice do kapacit a modernizace škol. 

http://www.zubrizeme.cz/text-mas-zubri-zeme-o-p-s-vyhlasila-vyzvu-c-5-irop/ 

V souvislosti s touto výzvou bylo nutné provést aktualizaci Strategického rámce, a to ve verzi č. 3. 

Strategický rámec byl zaslán do území, připomínky a opravy byly zapracovány a členové Řídícího výboru 

jej obdrželi s předstihem k připomínkování. 

Změny ve Strategickém rámci byly představeny. Nikdo z přítomných neměl dotaz ani připomínku.  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem, verze č. 3, byl k 16. říjnu 2017 

schválen.  

Aktualizovanou verzi Strategického 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. Implementační plán MAP 

Implementační plán MAP je povinný výstup projektu MAP. Plán upravuje tvorbu výsledného MAP, 

postupy vedoucí k jeho sestaví a zapojení dotčených skupin, které ovlivňují vzdělávání dětí a žáků do 

15 let na ORP Bystřici nad Pernštejnem. Plán dále stanovuje organizační strukturu projektu – definující 

pracovní skupiny, řídící výbor a realizační tým. Součástí je také komunikační strategie. Tyto jednotlivé 

části musí mít projektový tým schválené Řídícím výborem. Implementační plán a jeho jednotlivé části 

byly sestaveny realizačním týmem a zaslány k připomínkování členům Řídícího výboru. Po představení 

Implementačního plánu nebyly přítomnými vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: Implementační plán MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem byl schválen.  

5. Plán prací MAP 

Budování znalostních kapacit – doposud proběhlo 15 seminářů (září 2016 – říjen 2017), celkem pro 

cca 300 účastníků. Semináře se týkaly témat čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, 

komunikace škola – rodič – žák, legislativa, efektivní využití IT do výuky, práce s nadanými dětmi, 

rizikové chování dětí a žáků. 

Letní škola pedagogů – proběhla v termínu 18. – 20. srpna v prostorách Hotelu Vír. Za přítomnosti šesti 

lektorů a 35 přihlášených účastníků.  

Rizikové chování dětí a žáků – uspořádaný mimořádný kulatý stůl (28. června) za účasti kompetentních 

organizací (NADOSAH, PPP, Probačně mediační služba, Centrum prevence, PČR, LARN, OSPOD). 

V návaznosti na tomto setkání proběhne v listopadu Případová studie pro výchovné poradce.  

http://www.zubrizeme.cz/text-mas-zubri-zeme-o-p-s-vyhlasila-vyzvu-c-5-irop/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
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Setkání zástupců školního parlamentu – začátkem června (5. června) byly školy vyzvány ke spolupráci 

na setkání zástupců školního parlamentu. Zástupci II. stupňů základních škol se sešli v Bystřici nad 

Pernštejnem za přítomnosti odborné facilitace A. Dzurňákové z agentury Tremedias.  

 

6. Návrhová část MAP 

Stručně byly představeny hlavní cíle a aktivity návrhové části MAP, které se promítnou do Akčního 

plánu MAP a měly by být řešeny v následujícím roce. Návrhová část je k nahlédnutí na webových 

stránkách projektu MAP. 

Hlavními aktivitami, které se v roce 2018 a v následném školním roce 2018/2019 budou v rámci 

navazujícího projektu MAP II realizovat: 

 Investiční projekty (IROP, MAS) 

 Metodická podpora pedagogů – sdílení zkušeností + pracovní skupiny + exkurze (i pro rodiče) 

 Finanční podpora – didaktické pomůcky 

 Workshop – tvorba školního časopisu ( žáci) 

 Setkání ředitelů škol – 2 x ročně pod gescí OSŠ 

 Školní psycholog 

 Pozice mentora 

 Supervizor pro ZŠ 

 Prevence – Programy primární a sekundární prevence 

 Databáze pracovních příležitostí nabídka/poptávka (BnP, NMnM, ZnS) 

 Spolupráce škol pro pedagogy i žáky – přírodní a technické vědy (často ve vazbě na IROP) 

 Podpora technického vzdělávání – ve vazbě na místní firmy 

 Rodilý mluvčí do výuky 

 Kariérové poradenství 

 Řemeslný inkubátor 

 Finanční podpora vedoucích kroužků – (pokud nebude podpořeno formou šablon) 

 Databáze volnočasových aktivit 

 Podpora představení/koncertů 

 Multigenerační vzdělávání (Město Bystřice nad Pernštejnem – propojení škol a U3V) 

 

7. Diskuze a závěr 

Členové Řídícího výboru diskutovali možnostmi právního poradenství pro školy. Zde Libor Pokorný 

uvedl činnost Mikroregionu Bystřicko, které je v současnosti také servisním centrem pro obce a tedy 

může zprostředkovat i právní poradenství pro školy prostřednictvím SMO.  

Mikroregion Bystřicko http://www.bystricko.cz/ 

Svaz měst a obcí (SMO) http://www.smocr.cz/cz/pravni-poradna/default.aspx 

http://www.bystricko.cz/
http://www.smocr.cz/cz/pravni-poradna/default.aspx


Město Bystřice nad Pernštejnem 
  Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038 

 

Revolution train – dne 4. prosince bude na vlakovém nádraží v Bystřici nad Pernštejnem přistaven 

protidrogový vlak (Revolution train). Všechny školy budou napřímo osloveny a dle harmonogramu se 

budou moci žáci 8. a 9. tříd a 1. ročníku SŠ zdarma zúčastnit protidrogového preventivního programu. 

Odpoledne bude vlak zpřístupněn pro zájemce z řad veřejnosti.  

Libor Pokorný poděkoval za účast a s přítomnými se rozloučil za předsedu Řídícího výboru Ing. Karla 

Pačisku. Všem přítomným děkujeme za účast a spolupráci. 

Závěrečné setkání Řídícího výboru se uskuteční dne 7. prosince 2017. 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 19. října 2017 

 

 

 

 

 

Zapsala:  

Bc. Petra Kurfürstová, asistentka projektu 

 

 

 

Ověřili: 

Libor Pokorný, člen Řídícího výboru MAP 

 

 

 

Mgr. Lenka Víchová, koordinátor projektu 

 


