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Časová osa podání Žádosti o podporu projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem, pro ucelení sledu událostí uvádíme i konec kalendářního roku 2017. 

 
 
Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje  
vzdělávání II (dále jen MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. 

 
 

31. 10. 2017 Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schválila z pozice žadatele podání žádosti o 
poskytnutí dotace na MAP II, a to bez finančního partnera 

 
14. 12. 2017 Mikroregion Bystřicko – výzva realizátorů MAP I ke spolupráci na projektu MAP II a 

následná dohoda o podání a nositeli projektu MAP II, kterým bude Město Bystřice nad 
Pernštejnem 

 
31. 12. 2017  úspěšně dokončena realizace MAP I 

 

Harmonogram MAP II na rok 2018 

 
Leden  

∙ příprava podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace na MAP II, která je reakcí na výše 
uvedenou výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

 
 
Únor  

∙ kompletace a vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace na MAP II 
∙ zadání žádosti do systému ISKP+ 
∙ rámcový harmonogram projektu MAP II 

 
 

Březen 
∙ komunikace s územím 
∙ návrhy členů a sestavení realizačního týmu (dále jen RT) 
∙ oslovení s žádostí o účast popř. pokračování členů v činnosti v Řídícím výboru MAP II  
∙ sestavení Řídícího výboru (dále jen ŘV) 
∙ návrh, změny, příprava, tvorba a připomínkování Statutu a Jednacího řádu pro Řídící výbor 
∙ koncept organizační struktury 
∙ 1. zasedání Řídícího výboru  
∙ ekonomické nastavení projektu v návaznosti na výsledek schvalování projektu výběrovou komisí 
∙ schůzka PS financování 
∙ informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem 
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Duben  
∙ komunikační strategie - popis zapojení dotčené veřejnosti 
∙ nastavení pravidel publicity a informování 
∙ první schůzky pracovních skupin (mimo PS financování), příprava podkladových materiálů – 

Manuál pro členy PS, DPP 
∙ vyhodnocení schůzek, zápisy 
∙ administrace webu a FB stránek 

 
 
Květen  

∙ akční plán 2018 – prioritizace aktivit pro školní rok 2018 – 2019 
∙ schůzky na školách s řediteli škol 
∙ Konference ředitelů škol, plán aktivit, diskuze 
∙ zapracování připomínek do harmonogramu aktivit 

 
 
Červen  

∙ druhé schůzky pracovních skupin 
∙ vyhodnocení schůzek, zpracování námětů 
∙ příprava a vykazování personálních záležitostí, výkazy práce 
∙ zajištění dalšího člena do RT na pozici Odborný konzultant, 12 hodin/měsíc 
∙ setkání PS financování, schvalování aktivit na rok 2018-2019 
∙ informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
Červenec  

∙ podrobný plán aktivit pro školy, časové rozložení 
∙ zajištění rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků – tandem s vyučujícím 
∙ příprava setkání pedagogů – podzimní vzdělávání na Víru 

 
 

Srpen  
∙ doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace – aktualizace ekonomického nastavení projektu a 

úprava harmonogramu dle povinných termínů, uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
∙ setkání pedagogů cizích jazyků s rodilými mluvčími, příprava nového školního roku 
∙ program spolupráce ZUŠ – MŠ a ZŠ v tandemu, bloková výuka 
∙ zabezpečení dodávek služeb poptávaných aktivit 
∙ aktualizace harmonogramu činností pro školy 2018 – 2019 
∙ povinná propagace, web, FB 

 
 
Září  

∙ třetí setkání všech pracovních skupin, včetně PS financování, vyhodnocení schůzek, reflexe 
∙ podpora předškolního vzdělávání – logopedie do MŠ, ZŠ a ŠD 
∙ preventivní programy do škol 
∙ příprava podkladů a dokumentů ke schvalování ŘV, AP 2019, komunikace se zřizovateli a řediteli 

škol 
∙ informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem 
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Říjen  
∙ podpora polytechniky, podnikavosti a regionální identity – workshopy  
∙ 2. zasedání ŘV, schvalování: 

- Akční plán 2019 
- Harmonogram MAP II 
- Organizační struktura MAP II 
- Komunikační plán 

 
 
Listopad  

∙ čtvrté setkání všech pracovních skupin, včetně PS financování 
∙ vyhodnocení schůzek 
∙ budování znalostních kapacit – navázání na MAP I  
∙ vyhledávání vhodných partnerů v území jako možných zdrojů financování aktivit po projektovém 

období 
∙ ZoR 

 
 

Prosinec 
∙ administrativní práce 
∙ práce s webem, FB, povinná propagace 
∙ kontrola finančního plnění projektu 

  
 
 
Harmonogram 2018 byl předložen a schválen PS pro financování, dne 9. 7. 2018. 
 

Schváleno Řídícím výborem MAP dne 24. října 2018 

 

 

 

 

       Ing. Karel Pačiska 

    Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 


