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PRINCIPY MAP 

Tvorba a realizace MAP pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem musí respektovat základní 

principy komunitně řízeného plánování. 

Principy MAP odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe (např. činnost 

místních akčních skupin, komunitního plánování v sociálních službách, rozvojové strategie 

apod.). Komunitní plánování je postup umožňující 

- aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 

společenství 

- aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel 

regionu 

- aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, popř. nacházely 

nové zdroje a co největší užitek a spokojenost 

 

PRINCIP SPOLUPRÁCE 

Na území ORP Bystřice nad Perštejnem spolu plánují a spolupracují tyto strany: 

a) Zřizovatelé, tj. především obce 

b) Poskytovatelé, tj. jednotlivé mateřské a základní školy a také organizace poskytující 

mimoškolní vzdělávání 

c) Uživatelé, tj. děti a žáci mateřských a základních škol, rodiče a zaměstnavatelé 

 

PRINCIP ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI 

V rámci realizace budou zajištěny tyto stupně práce s veřejností:  

a) zajištění přístupu veřejnosti k informacím,  

b) spoluúčast veřejnosti na plánování a projednávání 

c) informování veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku 

 

 

PRINCIP ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVACÍH PROCESŮ 

V praxi rozlišujeme při zapojení dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní 4 stupně 

spolupráce: 

- zajištění přístupu veřejnosti k informacím 

- aktivní informování občanů 
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- konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 

postoje veřejnosti k dokumentu) 

- spoluúčast veřejnosti na plánování 

Jednotlivé stupně se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. 

Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do MAP mají své místo všechny 

tyto stupně. 

Realizační tým identifikoval okruh dotčené veřejnosti jako osoby (fyzické, právnické přímo či nepřímo 

dotčené projektem a dále jako další okruh osob, jejichž okruh je určován průběžně: 

■ Cílové skupiny projektu (dotčené veřejnosti) byly vymezeny přímo v projektu:  

▪ zřizovatelé škol 

▪            mateřské a základní školy 

▪            děti a žáci škol 

▪            rodiče 

▪            organizace poskytující další vzdělávání 

■  Okruh osob (fyzických, právnických), který bude dotčen realizací projektu, lze určit na 

základě: 

▪            blízkostí záměrů projektu 

▪           dopadů projektu 

▪           využívání projektu 

▪           možností a ochoty podílet se na realizaci projektu 

 

■ Nutné je ovšem počítat i s tím, že by se o projekt mohly zajímat i ty skupiny obyvatelstva 

nebo instituce, které jsou dotčeny záměrem nepřímo, např. 

▪ obyvatelé daného území 

▪ instituce (střední školy, učiliště) 

▪ obce (nezřizovatelé škol) 

▪ podnikatelé 

▪ viditelné a respektované místní osobnosti 

 

Zapojení dotčené veřejnosti zajišťujeme především těmito způsoby: 

Veřejnost je o projektu informována prostřednictvím webových stránek realizátora projektu, popř. 

v regionálním měsíčníku Bystřicko. Díky otevřenosti projektu je možno zapojení i této skupiny do 

aktivit projektu. K představitelům této skupiny patří především starostové obcí, které nejsou 

zřizovateli škol, ale nacházejí se na území realizace projektu. Motivací pro veřejnost může být zvýšení 

povědomí o dostupnosti a kvalitě vzdělávání v rámci ORP. 

Veřejnost je do plánovacích procesů zapojována i prostřednictvím setkávání zástupců zřizovatelů škol 

a dotčených obcí. Jde o obce, jejichž obyvatelé, zde především děti a žáci, navštěvují mateřské a 

základní školy v jiných obcích (v obcích jejich trvalého bydliště mateřské/základní školy nejsou). Zde 

zástupci obcí vystupují i jako rodiče. 
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Na webových stránkách realizátora projektu jsou uveřejněny informace o průběhu realizace projektu, 

rovněž zápisy z jednání, schválené dokumenty, plán vzdělávacích akcí apod. Dále je zde uvedena 

informace, že i další osoby či rodiče se zájmem o rozvoj vzdělávání na území ORP Bystřice nad 

Pernštejnem se mohou zapojit do realizace projektu MAP. 

 

PRINCIP DOHODY 

Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se její (přinejmenším) 3 stran navzájem 

shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. 

Dohoda je nastavena nejen o záměrech, ale i o způsobu a postupu realizace odsouhlasených 

aktivit. 

 

PRINCIP OTEVŘENOSTI 

Vzdělávání je celoživotní proces, který se odehrává nejen v prostředí školy, jeho stále 

významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání. 

Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich 

otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti 

aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat 

k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a 

podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem. 

PRINCIP SMART 

Cílem MAP je především stanovovat cíle v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na 

jejich realizaci. 

Realizace aktivit musí být proveditelná, a proto by měla být sestavena jako SMART: 

S –  specifická (s popisem konkrétních opatření a kroků) 

M –  měřitelná (s indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající 

A –  akceptovaná (projednaná v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně 

vymezenými kompetencemi i povinnostmi) 

R –  realistická (musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a 

zdroje dostupné) 

T –  termínovaná (návrhy opatření mají svůj jasný termín) 

 

Tvorba MAP vzdělávání pro ORP Bystřice nad Pernštejnem respektuje zásady SMART pro tvorbu 

strategických dokumentů. Realizační tým má zkušenosti s tvorbou obdobných strategií a 

dodržováním SMART při tvorbě strategických a specifických cílů a opatření. Stanovené cíle řeší 

identifikované problémy a potřeby a jsou proveditelné, jsou vždy specifikovány, mají přiřazeny 

indikátory pro měření jejich plnění, jsou projednány a akceptovány místním partnerstvím. 
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PRINCIP UDRŽITELNOSTI 

Tvorba MAP nesmí být účelová, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji dlouhodobých 

procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni.  

Plánování je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, 

vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či 

dalšímu zlepšení a rozvoji. 

MAP vychází z jasně definovaných potřeb a diskutované či plánované aktivity jsou vytvářeny 

budoucími realizátory s ohledem na místní situaci a již vzniklá partnerství. Jsou tedy realizovatelné, 

jejich výstup je žádaný. V průběhu realizace Akčních plánů, bude dokument MAP podléhat 

monitoringu, jednotlivé cíle budou vyhodnocovány a v případě potřeby aktualizovány. Nastavení 

monitoringu a evaluace je upraveno v Implementační části dokumentu MAP a podléhá pravidelné 

aktualizaci. 

 

PRINCIP PARTNERSTVÍ 

Partnerství je vztah mezi 2 nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů 

při přípravě a následné realizaci plánu. 

Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, 

monitorování a vyhodnocování plánu. 

Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování 

při tvorbě a řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí 

být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat 

v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit 

sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 

Realizačnímu týmu se hned v úvodu realizace projektu podařilo navázat dobré vztahy spolupráce 

s aktéry v území. Do projektu MAP se zapojily všechny školy v území a dále byl vytvořen dokument 

Memorandum o spolupráci, ke kterému se subjekty průběžně připojují. Díky tomu se daří naplňovat i 

princip partnerství, který považujeme za vyšší stupeň principu spolupráce. 

Složení místního partnerství odpovídá Postupům zpracování Místních akčních plánů. Členové Řídícího 

výboru zastupují školy, zřizovatele škol, organizace poskytující neformální vzdělávání, dále jsou členy 

výboru pedagogové, rodiče, zástupce delegovaný Krajem Vysočina a ORP Bystřice nad Pernštejnem.  
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Složení partnerství v ORP : 

PRACOVNÍ 

ORGÁN 
SLOŽENÍ 

ČETNOST 

SEKTÁVÁNÍ 
ODPOVĚDNÁ OSOBA 

Realizační tým hlavní manažerka 

odborný řešitel 

metodik 

analytik 

dle potřeby Ing. Jarmila Zemanová 

Řídící výbor zástupce realizátora projektu 

MAP,  

zástupce kraje Vysočina, 

zástupce KAP 

zástupci zřizovatelů škol, 

zástupci vedení škol,  

učitelé, 

zástupci organizací 

neformálního a zájmového 

vzdělávání 

zástupci základních 

uměleckých škol 

zástupce MAS 

min. 2x ročně Ing. Karel Pačiska,  

předseda Řídícího výboru 

Pracovní skupiny Zástupci: 

 mateřské školy 

 základní školy  

 volný čas dětí a 

mládeže 

 žáci druhý stupeň 

základní škol 

minimálně 2x 

každá skupina 

Mgr. Lenka Víchová 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 

REALIZAČNÍ TÝM  

Za účelem realizace projektu byl vytvořen realizační tým, který má odpovědnost za realizaci 

projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační tým vede hlavní manažer a zabezpečuje 

činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Mezi hlavní úkoly 

realizačního tymu patří: 

- zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP 

pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území 

- monitorovat průběh realizace MAP 

- spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP 

- zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP 

- ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených 

školách odbornou znalost k odborným tématům MAP 

- účastnit se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení 

v oblasti řízení kvality vzdělávání 

- zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v 

rámci organizační struktury MAP zřízeny,- pravidelně vyhodnocovat realizované 

aktivity a dosahování cílů MAP. 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho 

složení by mělo reprezentativně odpovídat složení partnerství MAP. Partnerství MAP může 

vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.) a forma organizace je plně v 

kompetenci každého partnerství. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor 

si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování, viz dokument Statut a 

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových 

aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu 

vzdělávání v daném území. Složení Řídícího výboru MAP ORP BnP: 

 zástupce realizátora projektu MAP 
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 zástupce Kraje Vysočina 

 zástupci zřizovatelů škol - bez rozdílu zřizovatele 

 zástupci vedení škol, výborní učitelé a zástupci ze školních družin - bez rozdílu 

zřizovatele, 

 zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo školních družin) 

 zástupci základních uměleckých škol 

 zástupce KAP (Krajského akčního plánu), 

 zástupce MAS Zubří země působících na území MAP 

 zástupce Mikroregionu Bystřicko, působící na území MAP, tedy na území ORP Bystřice 

nad Pernštejnem 

 zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) 
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

Prioritou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem je 

především rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt by měl 

také přispět k navázání spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se jakýmkoliv způsobem 

zaměřují na vzdělávání, stejně jako spolupráci škol na území, a k vytvoření Partnerství, 

v rámci něhož může probíhat výměna zkušeností. Dále je cílem zmapovat potřeby škol na 

území v oblasti investičních priorit. 

Následující dokument, který je nedílnou součástí projektu MAP, nastíní pravidla komunikace 

s dotčenou veřejností, což je také jeden z úkolů projektu – tedy zapojit veřejnost do různých 

vzdělávacích aktivit tak, aby se podílela na vytváření a vzdělávacích aktivit v území. 

Komunikační strategie definuje cílové skupiny, jichž se problematika týká a stanovuje 

pravidla pro komunikaci s nimi. 

 

CÍLOVÉ SKUPINY – DEFINICE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, ZPŮSOB 

JEJICH ZAPOJENÍ 
 

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V této skupině figurují ředitelé/ředitelky mateřských a základních škol na území ORP Bystřice 

nad Pernštejnem. Do projektu se zapojily všechny subjekty, což byl potvrzeno písemným 

souhlasem se zapojením do projektu MAP.  

Aktivní zapojení vedoucích pracovníků spočívá v účasti některých z nich v Řídícím výboru, 

pracovních skupinách, popř. se účastní setkání k výměně zkušeností. Komunikace s nimi 

probíhá převážně e-mailovou korespondencí či telefonicky, popř. při osobním setkávání. 

Mohou být také zapojeni do dotazníkového šetření. 

Vedoucí pracovníci, kteří nejsou aktivně zapojeni do Řídicího výboru či do pracovních skupin, 

jsou informováni o průběhu projektu MAP prostřednictvím e-mailové korespondence.  

Prioritní role ředitelů a ředitelek spočívá v přenosu informací na další pedagogické 

pracovníky, což obsahuje informování o stavu projektu a nabídce aktivit uskutečňovaných 

v rámci projektu (například nabídka seminářů pro pedagogy v rámci klíčové aktivity 

„Budování znalostních kapacit“).  
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  

Tuto skupinu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol zapojených do 

projektu MAP – v případě ORP Bystřice n. P. se jedná o všechna školská zařízení, 

a pedagogických pracovníků zdejší Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. 

Převážnou většinu informací získávají pedagogové prostřednictvím jejich vedoucích 

pracovníků. Aktivní zapojení pedagogů pak probíhá formou účasti v Řídícím výboru 

a v pracovních skupinách. Pedagogové také mohou být osloveni k účasti na dotazníkovém 

šetření. 

Aktivní zapojení pedagogů bude uskutečněno také formou účasti na tematických seminářích, 

které jsou určeny právě pro pedagogické pracovníky v území SO ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. Semináře také fungují jako určitá forma sdílení zkušeností, protože během 

semináře i po něm je věnován prostor pro diskusi nad jednotlivými tématy, a tedy sdílení 

a předávání zkušeností. V rámci organizace seminářů jsme také přistoupili na formou 

„kolování“ po školách, tzn., že každý seminář se koná v jiné škole (obvykle ve škole 

s 2. stupněm vzhledem k potřebnému vybavení). I to se dá tedy považovat za jistu formu 

výměny zkušeností – pedagogové mají možnost nahlédnout do prostor škol, porovnat 

vybavení, pomůcky a získat inspiraci pro jejich další práci. 

Pasivní informovanost zajistí vedoucí pracovníci školských zařízení prostřednictvím předání 

informací o stavu projektu, nebo si ji sami učitelé zjistí z dostupných informací na webu 

Města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH 

V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ASISTENČNÍCH SLUŽEB A V OBLASTI 

NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Pro potřeby projektu MAP se do této skupiny v první řadě patří Základní umělecká škola a 

Dům dětí a mládeže. Pracovníci těchto dvou subjektů mají své zastoupení v Řídícím výboru, 

jsou tedy do projektu zapojeni aktivně. Stejně tak jsou jim nabízeny semináře pro pedagogy, 

které se konají v rámci plnění povinné aktivity Budování znalostních kapacit. 

Dále sem řadíme pracovníky neziskových a příspěvkových organizací, kteří se na území 

zabývají neformálním a zájmovým vzděláváním, ať už se jedná o sportovní činnost či kulturní. 

Aktivně se tyto subjekty mohu zapojit do pracovních skupin, seminářů a workshopů či do 

aktivit spojených s výměnou a sdílením zkušeností. Taktéž se mohou zúčastnit dotazníkového 

šetření.  
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Pokud tyto organizace nemají zájem zapojit se do projektu aktivně, ale chtějí být 

informováni, mohou využít některou z forem pasivního informování. 

 

PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A 

PORADENSTVÍ 

S pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství byla navázána 

spolupráce především v rámci povinné aktivity Budování znalostních kapacit. Tito pracovníci 

v projektu figurují jako školitelé v rámci konání vzdělávacích akcí či workshopů. Někteří 

pracovníci mohou být také osloveni setkání s pedagogy v rámci sdílení zkušeností, znalostí 

a dobré praxe.  

Velmi aktivně se v rámci této skupiny spolupracuje s Národním institutem pro další 

vzdělávání (NIDV) formou odborných setkávání a poradenské činnosti, a s dalšími 

agenturami zaměřujícími se na další vzdělávání pedagogů. 

 

PRACOVNÍCI POPULARIZUJÍCÍ VĚDU A KURIKULÁRNÍ REFORMU 

Vzhledem ke skutečnosti, že se na území ORP Bystřice nad Pernštejnem nenachází žádná 

vysoká škola, nemají realizátoři projektu přímou možnost spolupracovat s vědeckými 

pracovníky a dalšími pracovníky popularizující vědu a kutikulární reformu. Snahou realizátorů 

však bude navázat spolupráci tím, že se zástupci této cílové skupiny zúčastní vzdělávacích 

akcí ve funkci školitele či se zúčastní setkání k sdílení zkušeností a dobré praxe. Případná 

komunikace s touto cílovou skupinou bude probíhat formou e-mailové či telefonické 

komunikace. 

 

DĚTI A ŽÁCI 

Vzhledem k tomu, že celý projekt MAP je zaměřen na děti a žáky do 15 let, je i tato cílová 

skupina tvořena dětmi a žáky v této věkové kategorii. V největší míře je tato skupina 

zapojena nepřímo, prostřednictvím učitelů a celého projektu, který by měl mít kladný vliv na 

kvalitu jejich vzdělávání.  

Jelikož však děti a žáci mohou poskytnout velmi cenná a jedinečná data, která realizátorům 

mohou pomoct v přípravě potřebných materiálů pro projekt MAP, je v plánu uskutečnění 

kulatého stolu žáků ze zapojených škol, na němž by žáci přednesli svoje zkušenosti, postřehy 
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a nápady, co v jejich škole zlepšit, co jim chybí a s čím jsou naopak spokojení. Mohou se také 

zúčastnit dotazníkového šetření. 

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ 

Do projektu se aktivně zapojují ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje některou z mateřských nebo 

základních škol zapojených do projektu. Aktivně je tato skupina zastoupena v Řídícím výboru, 

kde je nutné mít zástupce rodičů – aktivní zapojení a informování těchto rodičů pak podléhá 

pravidlům fungování Řídícího výboru.  

Všichni rodiče mají také možnost účastnit se vzdělávacích akcí či setkávání k výměně 

zkušeností a také se mohou zapojit do pracovních skupin. Rodiče, kteří nejsou do projektu 

zapojeni aktivně, mají možnost získat informace některým ze způsobů pasivního 

informování. 

Rodiče jsou zapojeni do projektu i nepřímo, vzhledem k tomu, že cílem projektu je zlepšit 

podmínky pro vzdělávání jejich dětí.  

 

ZAMĚSTNANCI VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL PŮSOBÍCÍ VE 

VZDĚLÁVACÍ POLITICE 

Účast této cílové skupiny na projektu je nezbytná pro vytvoření dlouhodobé strategie 

vzdělávání v území. Své zastoupení má tato skupina v Řídícím výboru, kde je nutné 

zastoupení zřizovatele zapojených škol. Dále se mohou účastnit pracovních skupin a dalších 

veřejných aktivit – vzdělávacích akcí a setkání k výměně a sdílení zkušeností.   

Komunikace s touto cílovou skupinou probíhá jednak v rámci jejich funkce v Řídícím výboru, 

dále e-mailovou a telefonickou komunikací a při osobních setkáních. K získání dalších 

informací mohou zástupci této cílové skupiny využít také jakékoliv formy pasivního 

informování. 

 

VEŘEJNOST 
 

Aktivní zapojení veřejnosti probíhá formou zapojení zástupců z této skupiny do pracovních 

skupin a účasti na veřejných akcích – vzdělávacích akcích, workshopech či setkání k sdílení 

zkušeností. Hlavním informačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou webové stránky 

projektu – www.bystricenp.cz/map a měsíčník Bystřicko, kde budou publikovány aktuality 

týkající se projektu. Pokud bude mít však někdo z této skupiny zájem o větší informovanost, 

může být informován prostřednictvím e-mailové komunikace či osobní konzultace 

s realizátory projektu. 
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FORMY KOMUNIKACE  
 

AKTIVNÍ INFORMOVÁNÍ 
 

Aktivní informování cílových skupin souvisí s jejich rolemi v projektu MAP. Pokud zástupci 

cílových skupin figurují v Řídícím výboru, pracovních skupinách podléhá jejich informovanost 

pravidlům dané skupině, tj. pravidelný e-mailing, telefonická komunikace, kulaté stoly, 

schůzky a samostatná jednání. 

Aktivně informování jsou také ředitelé a pedagogové mateřských a základních škol v území, 

včetně Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže, prostřednictvím zasílání pozvánek 

na semináře, workshopy a další tematické akce. 

Zástupci jednotlivých cílových skupin, kteří se neúčastní výše zmíněných skupin, ale chtějí být 

aktivně informováni o průběhu projektu, mohou zažádat o pravidelné zasílání informací e-

mailem a v případě zájmu si také mohou domluvit osobní konzultaci s některým členem 

realizačního týmu.  

 

PASIVNÍ INFORMOVÁNÍ 

Veškeré informace ohledně projektu naleznou zájemci z cílových skupin na webových 

stránkách Města Bystřice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz/map. Na tomto místě jsou 

zveřejňovány pozvánky na semináře/workshopy, zápisy z nich a z jednání Řídícího výboru 

a další užitečné informace.  

Dalším informačním kanálem je měsíčník Bystřicko, který vydává Město Bystřice nad 

Pernštejnem a který je dostupný v celém území ORP Bystřice nad Pernštejnem. Pravidelně 

v něm budou publikovány články týkající se projektu, zprávy o konání seminářů a workshopů 

a další aktuality. 

 

FORMY ZAPOJENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN 
 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 
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Role Řídícího výboru spočívá v plánování, tvorbě a schvalování jednotlivých výstupů projektu 

a v komunikaci s realizátory projektu. Tvoří ho zástupci klíčových aktérů v oblasti vzdělávání 

na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem: 

 zástupce realizátora projektu MAP, tj. Město Bystřice nad Pernštejnem 

 zástupce Kraje Vysočina 

 zástupce Krajského akčního plánu 

 zástupce zřizovatele 

 zástupci mateřských a základních škol, vč. malotřídní základní školy 

 zástupce ZUŠ a organizací neformálního a zájmového vzdělávání 

 zástupce MAS, o. p. s (Místní akční skupiny) 

 zástupce mikroregionu 

 zástupce učitelů 

 zástupce rodičů 

 

Řídící výbor se řídí Statutem a Jednacím řádem. Projednává podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci MAP a schvaluje veškeré dokumenty vytvořené v rámci realizace 

projektu. Řídící výbor se schází minimálně 2x ročně.  

 

PRACOVNÍ SKUPINY 

Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci z cílových skupin. Společným cílem je definování 

prioritních oblastí ve vzdělávání a rozpracování aktivit k těmto prioritám. Komunikace 

s aktéry pracovních skupin probíhá e-mailovou a telefonickou komunikací a osobně na 

pracovních setkáních. Jsou tedy aktivně informováni o průběhu projektu MAP. 

Aktéři pracovních skupin byly osloveni prostřednictvím vedoucích pracovníků školských 

zařízení a prostřednictvím výzvy na webu, v měsíčníku Bystřicko a na seminářích. 

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – SEMINÁŘE A WORKSHOPY 

V rámci realizace projektu jsou naplánované a realizované vzdělávací akce, které mají 

charakter tematických seminářů či workshopů nebo přednášek. Jsou součástí plnění povinné 

aktivity, tzv. Budování znalostních kapacit a jsou primárně určeny pro pedagogické 

pracovníky v území. Na těchto akcích se také často dostává příležitosti ke sdílení a výměně 

zkušeností. Zúčastnit se jich můžou zástupci z téměř všech cílových skupin. Informace o 

pořádání jednotlivých vzdělávacích akcí jsou zasílány e-mailem a vyvěšeny na webu projektu. 
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SETKÁNÍ K SDÍLENÍ A VÝMĚNĚ ZKUŠENOSTÍ, SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE 

Jednotliví zástupci z cílových skupin se mohou účastnit setkání za účelem sdílení a výměně 

zkušeností a sdílení dobré praxe. O těchto setkáních budou informováni e-mailem nebo 

prostřednictvím webových stránek projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem 

V Bystřici nad Pernštejnem dne16. října 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Pačiska, Předseda Řídícího výboru 


