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Zápis z třetího řádného zasedání Řídícího výboru projektu 

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

Datum konání:  20. 3. 2019 

Místo konání:  zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomni:   14 přítomných členů ŘV, 4 omluveni 

                                           5 přítomných hostů, viz Prezenční listina 

 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení a schvalování nových členů a dokumentů 

3. Realizace implementace MAP II do konce roku 2018 

4. Aktuálně z projektu – od počátku roku 2019 dosud 

5. Akční plán 2019 

6. Povinné aktivity projektu MAP II 

7. Diskuze, závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

Ing. Jitka Zelená a místostarosta Martin Horák přivítali v úvodu všechny přítomné, omluvila 
předsedu Řídícího výboru, Ing. Karla Pačisku a 3 další členy /viz Prezenční listina.  Byl 
představen program zasedání. M. Horák krátce shrnul přínos projektu MAP II pro celé ORP 
Bystřice nad Pernštejnem a poděkoval za vstřícnost a podporu z území. 
 

 

2. Představení a schvalování nových členů a dokumentů 

 

Ing. Jitka Zelená představila nové členy Řídícího výboru ředitele ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice 

nad Pernštejnem,  Mgr. Jaroslava Slámu, který vstupuje v pozici zástupce za ředitele škol. 

Uvedená škola patří k největším v celém území a tak je relevantní, aby byl tento subjekt 

zastoupen členem v Řídícím výboru. Druhým navrženým členem je pak Ing. Jana Pivková ze 

Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615, která nahradí Mgr. M. Horáka v pozici zástupce 

za školní družinu. Mgr. Horák zůstává nadále členem Řídícího výboru, nyní v pozici zástupce 

za zřizovatele a to vzhledem k tomu, že po volbách na podzim 2018 vykonává funkci 

uvolněného ředitele na pozici místostarosty Města Bystřice nad Pernštejnem. 
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Následně proběhlo schvalování nově navržených členů ŘV, dále pak dokumentů MAP II, a to 
Strategického rámce/aktualizace 03_2019, Akčního plánu 2019 a Harmonogramu aktivit 
2019. 
 
 
Nově navržení členové do Řídícího výboru Ing. Jana Pivková a Mgr. Jaroslav Sláma 
Hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 1: 
Noví členové ŘV MAP II byly schváleni. 
 

Prvním schvalovaným dokumentem byl Strategický rámec /aktualizace 03_2019. 
Hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 2: 
Strategický rámec – aktualizace 2019 byl schválen. 
 
Druhým schvalovaným dokumentem byl Akční plán 2019 – aktualizovaná implementační 
část. 
Hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 3: 
Akční plán 2019 byl schválen. 
 
Třetím schvalovaným dokumentem byl Harmonogram aktivit 2019. 
Hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 4: 
IV. Harmonogram aktivit 2019 byl schválen. 
 

 

3. Realizace implementace MAP II do konce roku 2018 

 

Ing. Zelená krátce shrnula průběh realizace projektu MAP II -  realizace probíhá od 1. 2. 2018, 

od dubna 2018 byla zahájena aktivní činnost PS, v květnu proběhla Konference ředitelů škol. 

Z implementačních aktivit byl realizován podpořen preventivní program Besip, zapojilo se 7 

škol, června do prosince se konala série Preventivních programů Bezpečný internet a STOP 

kyberšikaně - zapojilo se 16 škol. Programy podporující EVVO -  Den lesa a Den přírody pro 

MŠ a ZŠ. V září proběhlo hromadné slavnostní setkání všech Pracovních skupin. Od září 2018 

probíhá mimoškolní aktivita Logohrátky. Do MŠ a ZŠ putuje stavebnice Seva, jde o zápůjčku 

zdarma. Začal v tandemu vyučovat rodilý mluvčí na 10 školách. 

V říjnu proběhlo ve Víře Podzimní vzdělávání pedagogů, dále pak Vandrování za řemesly pro 

žáky I. Stupně – 12 škol. V listopadu proběhl vzdělávací program pro žáky II. Stupně 7. a 8. 

ročníků  6ti škol – Alternátor Třebíč, Bezpečný internet – dokončení I. vlny, zúčastnilo se 66 

tříd, 2000 žáků a dětí, pedagogů a rodičů. V prosinci došlo k přestěhování kanceláře č. 3.3 do 

prostor č. 3.1, kde nyní sídlí realizační tým MAP. 

V listopadu byla podána Zpráva o realizaci projektu a Žádost o platbu. 
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4. Aktuálně z projektu – od počátku roku 2019 dosud 

 

V lednu 2019 realizační tým vypořádal připomínky monitorovací zprávy, schválení obsahové 

kvality proběhlo k 24. lednu 2019. Probíhala setkání Pracovních skupin, příprava burzy 

učebnic, konference ředitelů, nástup rodilé mluvčí do tandemu německého jazyka, paní 

Irmgard Simy na všech 5 úplných základních škol. Pokračuje spolupráce se ZUŠ, DDM, 

Nadosah. V únoru 2019 proběhla Prezentace nakladatelství a 2. Konference ředitelů škol, 

souběžně došlo k setkání 3 pracovních skupin, úvodní setkání Metodických minipanelů. 

Proběhlo jednání s vedením Města Bystřice n. P. 

Od března budou pokračovat preventivní programy v ZŠ Strážek a ZŠ Dolní Rožínka, 

v Nadosahu – 4x přednáška na téma Kritické myšlení, finanční bezpečnost a sociální sítě. 

Rozbíhá se mimoškolní aktivita Muzicírování do škol, Podpora tradic regionu a další. 

Řešíme spolupráci s Domem dětí a mládeže, konkrétně volnočasovou aktivitu Příměstský 

tábor. 

 

 

5. Akční plán 2019 

 

V několika bodech shrnutí nejdůležitějších informací: 

 Minikonference, metodické panely pedagogů/oborově 

 

 PS MG 

Metodické panely, Počítač ve škole 

Preventivní programy 

NNTB – aplikace do škol https://www.nntb.cz/ 

Krimyš – pro 8. a 9. třídy květen, červen, od září plošně I. Stupeň 

Finanční gramotnost https://www.penizenauteku.cz/ 

 

 PS POL 

Den vody, Den lesa – exkurze žáků Vír, Švařec, Wera, Chaloupky, CHKO 

Pokračování ve Vandrování, podpora tradic regionu 

 

 PS ČG 

Čtení s porozuměním, Kritické myšlení (Šafrán) 

Spolupráce s knihovnou 

Rodilí mluvčí ve školách 

 

 PS RP 

a) Semináře a workshopy: Vzdělávání pedagogů – pedagogů/Asistent 

pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání 

b) Setkání u kulatého stolu – rizikové chování dětí a žáků (OSPOD, PČR, 

Probační služba, PEPSYPOR + ŘŠ 

c) Nezařazené – Muzicírování, tandemy ZUŠ do výuky 

 

 

https://www.nntb.cz/
https://www.penizenauteku.cz/
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 PS Financování 

a) Představení, diskuze a schvalování naplánovaných aktivit, v jaké výši 

bude finanční podpora, jiné zdroje financování 

b) Formativní hodnocení pro evaluaci MAP 

 

 

 

6. Povinné aktivity projektu MAP II 

 

Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory aktivit 

v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání. Po diskuzích v PS RP úplné školy 1x za 

dobu realizace projektu do konce roku 2020. 

V každém MAP budou realizovány akce na podporu výměny zkušeností s možností zapojení 

odborníka formou workshopů, kulatých stolů, minikonferencí, panelových diskusí, řízených 

diskusí, vzájemných hospitací, nebo výměny zkušeností pro pracovníky škol a školských 

zařízení v území, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče (akce lze pořádat 

odděleně i společně pro tyto skupiny osob). 

Součástí každé realizované akce je vždy návazná diskuze, výměna zkušeností. 

Aktivita pro ŘV - jedenkrát za dobu realizace projektu akce na podporu znalostních kapacit 

ŘV MAP (například seminář spojený s následnou diskusí, konference apod.) o příčinách a 

formách vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. 

Spolupráce s aktéry v území 

Byl zdůrazněn význam MAP a Strategického rámce jako důležitého podkladu pro možnost 

využití dotací a grantů na investiční projektové záměry, byly doporučeny k náhledu aktuálně 

vypsané výzvy, všeobecné povinnosti k dotacím. 

Další aktualizace Strategického rámce proběhne v říjnu 2019. 

MAP, MAS, Mikroregion, zřizovatelé – spolupráce funguje, je však na každém řediteli a 

zřizovateli, jak budou řešit záměry škol (provoz, dotace – spoluúčast) 

 

 

7. Diskuze  

 

Mgr. Makovský, ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka a Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka ZŠ a MŠ 

Strážek, velmi kladně zhodnotili Preventivní programy do škol – Zvládání mimořádných situací 

ve školách. Pan ředitel Makovský o projektu sdělil, jak byli děti a pedagogové s touto akcí 

spokojení. Mgr.  Knoflíčková sdělila, že to bylo velmi zážitkové a, že celá akce byla kvalitně 

připravená. 

Mgr. Dušan Vichr, zástupce za SRP Jihlava, shrnul dosavadní diskuze MŠMT s relevantními 

aktéry na téma pokračování projektů typu MAP, KAP s tím, že jejich přínos je výrazný a bude 

podpořen i v dalším programovém období 2024 – 2030. 

Mgr. Lenka Víchová, vedoucí pracovní skupiny financování, informovala o profinancování 

implementačních aktivit a alternativních zdrojích financování, spolupráce s projektem 

Erasmus+. Na 12. 4. 2019 je plánovaná další schůzka PS financování, kde bude řešena otázka 

formativního hodnocení pro povinnou aktivitu MAP ke zjišťování potřeb jednotlivých škol a 
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zajištění podkladů pro aktualizaci analytické části MAP. Dále spoluúčast na financování aktivit 

navrhovaných jednotlivými pracovními skupinami. 

Ing. Jarmila Zemanová, MAS Zubří země, o.p.s. sdělila, že výše alokované částky pro oblast 

školství, která byla v původním plánu, musela být pokrácena. Zájem o tuto výzvu měly jen dvě 

školy.  

Ing. Jitka Zelená sdělila informace o dalším fungování pracovních skupin, v  červnu 2019 bude 

aktualizován seznam členů, což podléhá schvalování Řídícím výborem. 

                                                   
 

8. Závěr 

 

Ing. Zelená poděkovala přítomným za účast, za spolupráci na výše uvedených schvalovaných 

materiálech a zakončila jednání Řídícího výboru.  

Termín dalšího zasedání předpokládáme ve středu 23. října 2019. 

 

 

Zapsala: 
Gabriela Vítková, koordinátorka MAP II 
Ing. Jitka Zelená, manažerka MAP II 
 
 
Ověřil: 

Mgr. Vladimír Makovský 

ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25. 3. 2019 

 

 
 
 
Ing. Karel Pačiska 
předseda Řídícího výboru 
 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Harmonogram aktivit 2019 

Akční plán 2019 – aktualizovaná implementační část 

Strategický rámec, aktualizace 03_2019 

Prezentace 


