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1 Úvod 
 
Dokument Evaluace naplňování priorit a cílů MAP pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem je celkovým 

vyhodnocením fungování realizačního týmu, pracovních skupin a Řídícího výboru. V průběhu realizace 

projektu MAP II došlo k drobné změně v nastavení priorit a  cílů, týkala se nastavení povinných a 

nepovinných, doporučených témat. V posledním období realizace byla sloučena čtenářský a matematická 

pregramotnost a gramotnost do jedné a to vzhledem k tomu, že jejich náplň a cíle jsou velmi totožné. Níže 

uvádíme aktuální verzi Priorit a cílů. 

 

 

1.1 Priority, hlavní a dílčí cíle 
 

Pro každou prioritní oblast byly stanoveny minimálně dva dílčí cíle, jsou definovány ve Strategickém rámci 

2020. Jednotlivé cíle byly definovány na základně analýzy území a na základě zjištění potřeb aktérů 

v regionu. Nyní jsou přesnější. Konečná podoba a nastavení priorit a cílů byla řádně komunikována a 

konzultována v realizačním týmu, s pracovními skupinami, byly zveřejněny na webu projektu MAP II 

k připomínkování veřejnosti a následně schváleny Řídícím výborem.  

 

2 Priority a cíle projektu MAP II  
 
 

Priorita 1 

Podpora rozvoje kvalitního formálního i neformálního vzdělávání 

Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání. 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Cíl 1 

Zdravé a vyhovující prostředí pro výchovu a vzdělávání, podpora inkluzivního 

vzdělávání. 

Spokojený učitel, dítě, žák a rodič. 

Hlavní prioritou území je podpora rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a potřebného vybavení 

a to tak, aby bylo vytvořeno vhodné prostředí pro kvalitní vzdělávání dětí a žáků. Technické úpravy a 

potřebné materiálové vybavení, pomůcky a finanční podpora jsou potřebné pro vzdělávání každého žáka 

s důrazem na jeho individualitu a potřeby. Rozvoj IT vybavení a infrastruktury základních a mateřských 

škol a školských zařízení je provázán na klíčové kompetence a zároveň ve vazbě na podporu žáků 

ohrožených školním neúspěchem a žáků nadaných. 

Dílčí cíl 1.1 
Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a 

technické vybavení; bezbariérovost. 

Podskupina 1.1.1 Investice do infrastruktury budov 

Podskupina 1.1.2 Modernizace vybavení 
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Podskupina 1.1.3 Odborné učebny 

Dílčí cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol a jiných vzdělávacích subjektů. 

Dílčí cíl 1.3 
Podpora proinkluzivního formálního i neformálního vzdělávání pedagogů, dětí, 

žáků i veřejnosti. 

 

 

Priorita 2 

Podpora matematické a čtenářské gramotnosti  

Podpora matematické a čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka.  

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. 

Cíl 2 
Metodická i materiální podpora matematické a čtenářské gramotnosti a rozvoje 

potenciálu každého žáka. 

Stručný popis:  Učitelé i žáci mají možnost spolupráce prostřednictvím projektů, sdílení zkušeností a 

mohou tak být příkladem dobré praxe. Matematická gramotnost a s ní související finanční a informační 

gramotnost je podporována materiálově a metodicky. 

Dílčí cíl 2.1   

Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. 

Podpora výuky cizích jazyků. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů. 

Dílčí cíl 2.2    
Podpora vzdělávání učitelů a ředitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, rozvoj 

manažerských dovedností, supervize, komunikace, projektové dny, spolupráce s rodiči. 

 

Priorita 3    

Polytechnické, přírodovědné a řemeslné vzdělávání  

Polytechnické, přírodovědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem 

na  uplatnění na trhu práce. Podpora zájmu, motivace, dovedností v oblasti 

vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO. 

Cíl 3 
Kvalitní vzdělávání všech dětí a žáků s podporou rozvoje jejich  schopností a 

zájmů v oblasti polytechnického a řemeslného vzdělávání. 

Stručný popis:  Jedná se o celkovou podporu technického, přírodovědného, jazykového a IT vzdělávání. 

Podpora je cílena na technické a materiální zabezpečení těchto oblastí vzdělávání tak, aby děti a žáci měli 

dostatečné podmínky zvýšit svoje technické a řemeslné dovednosti. Spolupráce s ostatními školami 

a regionálními firmami přinese žákům motivaci, zvýšení jejich všestrannosti, přičemž důraz bude kladen 

na aktivní zapojení cizího jazyka v plánovaných projektech. 

Dílčí cíl 3.1 

Zvýšení praktických dovedností a podpora motivace a rozvíjení potenciálu dětí a 

žáků při výuce odborných předmětů. Podpora podnikavosti, iniciativy a 

kreativity. Zdravý lokální patriotismus dětí a žáků vůči své obci, městu, regionu. 
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Dílčí cíl 3.2 
Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben 

polytechnické výuky. Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání. 

Dílčí cíl 3.3 
Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci 

s firmami.  

 
 

Priorita 4 

Zájmové, mimoškolní a umělecké vzdělávání  

Zájmové a mimoškolní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační a umělecké 

vzdělávání. 

Cíl 4 
Rozvoj a podpora kroužků, kurzů, uměleckého vzdělávání, školních klubů 

a mimoškolních aktivit 

Stručný popis: Podpora kroužků, školních klubů, družin a to na materiální a finanční úrovni. Dále rozvoj 

zázemí pro neformální, mimoškolní a zájmové vzdělávání a kroužky, rozvoj spolupráce a komunikace 

s rodiči, a sdílení zkušeností. Důraz je kladen na rozvoj environmentální vzdělávání, rozvoj manuálních 

schopností a umělecké vzdělávání. Dále je z území podpora a zájem o projekty s místním dopadem a 

s podporou rozvoje regionální identity. 

Dílčí cíl 4.1 
Materiální a finanční podpora družin, školních klubů, kroužků a mimoškolních 

aktivit; investiční podpora. 

Dílčí cíl 4.2 
Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační 

vzdělávání, podpora podnikavosti, EVVO, projekty s vazbou na region. 
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3 Dotazník pro evaluaci průběhu a přínosů projektu  

     MAP II v ORP Bystřice nad Pernštejnem  
 
Celkem se zúčastnilo 38 respondentů, tento dotazník byl určen pro: 

 všechny partnerské školy projektu MAP II,  

 pro členy Řídícího výboru,  

 členy pracovních skupin a realizačního týmu.  
 
Pokud se funkce v projektu kumulovaly, měli respondenti vyplnit pouze jedenkrát. Byla-li otázka hodnocena 
počtem hvězdiček, vyšší počet znamená lepší hodnocení. 
 
 

1. Oblast infrastruktury 

 

V území ORP Bystřice nad Pernštejnem byla v letech 2018-2021 zrealizováno 47 menších či větších 

investičních záměrů, nejčastěji to byly modernizace a obnovy tříd, odborných učeben, 

bezbariérovosti, vybavení, zajištění konektivity atd. V rámci realizace programů  Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) bylo zrealizováno 6 velkých projektů ve výši dotace 

téměř 50 milionů Kč. Momentálně /červen 2021/ je 9 projektů v realizaci, termín dokončení je 

2021, popř. 2022. Stav projektů v návrhu je celkem 55, některé se budou řešit z provozních nákladů 

zřizovatele, jiné čekají na vhodné dotační prostředky. Očekávané nové projektové období 2023 – 

2030 s sebou přinese i projekty typu IROP.  

Konkrétní aktivity:  
Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky 
Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání 
 

Byl tento cíl dostatečně podporován a naplňován: Ano, ze 76 % byl cíl splněn. 
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2. Oblast inkluze 
 

 
V oblasti inkluze byl rozvoj spolupráce se školami v rámci MAP II velmi kladně hodnocen. Ze škol 

byla velká poptávka po vzájemných setkáních učitelů stejných aprobací pro sdílení dobré praxe, 

tzv. metodických minipanelů, rozšířených pracovních skupin, dále pro načerpání nových poznatků, 

metod práce či pouze ujištění, že jdou správným směrem.  

 

Konkrétní aktivity: kulatý stůl, rizikové chování, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační 

dovednosti, stres a relaxace 

 

Podařilo se realizovanými aktivitami tuto oblast dostatečně podporovat? Ano, z odpovědí 

respondentů vyplývá, že cíl v této oblasti byl splněn na 81 %. 

 

 

 

3. Oblast gramotností 
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Metodická i materiální podpora čtenářské i matematické gramotnosti byla ve školách 

podporována, společná setkávání, sdílení dobré praxe, semináře. Jsou podporovány a zřizovány 

čtenářské kluby, probíhají pravidelné čtenářské dílny, besedy s odborníky. Vybavují školní 

knihovny novými knihami, navštěvují obecní i městské knihovny,  kulturní a divadelní představení.  

Více než polovina škol zapojených v Projektech zjednodušeného vykazování v tzv. šablonách 

realizovala Čtenářský klub. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů a kurzů DVPP v této oblasti. 

V území je velmi dobrá spolupráce malotřídních škol. Nejen v rámci programu „Učící se malotřídky“ 

se pravidelně scházejí a sdílejí zkušenosti z dané oblasti výuky. Dochází ke sdílení zkušeností a 

osvědčených postupů či nových metod nebo online nástrojů se zaměřením na matematickou 

gramotnost.  

 

Byla tato oblast v projektu dostatečně podporována? Ano, v území byla podporována tato oblast 

87 %.  

 

Které konkrétní realizované aktivity z oblasti gramotností vás nejvíce zaujaly: setkání 

nakladatelství, workshopy kritické myšlení, matematika hravě, návštěvy knihovny, kulturních a 

divadelních představení, spolupráce s knihovnou, knihovnické lekce, projektové dny, např. Noc 

s Andersenem, Logohrátky, logopedická cvičení, recitační kroužek, recitační soutěž, půjčování knih 

ve školní družině, sdílení zkušeností mezi pedagogy, vzdělávání pedagogů, asistentů a 

vychovatelek. 

 

 

4. Polytechnické vzdělávání 
 

Dalším cílem MAP II byla oblast rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a 

řemeslech (podpora zájmu, motivace, dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 

„STEM“, což zahrnuje i EVVO a udržitelný rozvoj. Byla tato oblast dostatečně zahrnuta v 

implementačních aktivitách? 

 

Ano, tato oblast byla podporována v implementačních aktivitách, např.: tvořivé dílny - dřevěné 

polotovary, šperkařství, skláření, včelaření, tesařské práce, besedy s odborníky, besedy na téma živé 

a neživé přírody, soutěže pro žákovské parlamenty, výzvy/obnovitelné zdroje, čistá příroda a další.  
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5. Zájmové a mimoškolní vzdělávání 
 

 

 

 

Konkrétní aktivity: Tradice regionu, tvořivé dílny, voda živá workshop, m tábory, čteme 
Úsměváčkům  
 

Z dotazovaných respondentů považuje za prospěšnou 86 %. 

 

 

6. Komunikace 

Z dotazovaných respondentů považuje oblast komunikace za aktivitami vhodně pokrytou 85 %. 

Konkrétní aktivity: Na dotaz, které konkrétní akce by respondenti mohli zmínit, byly nejčastějšími 

odpověďmi: setkávání pracovních skupin, spolupráce realizačního týmu s vedením škol, 

s podagogy, informování mailem, webem, FB 
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7. Spolupráce 
 

  

 

Konkrétní aktivity:  
společné sdílení odborných učeben/společné vzdělávání  
spolupráce mezi školami: Vír - Štěpánov nad Svratkou – Prosetín/Strážek – Rožná – Dolní Rožínka 
 
Podporoval dostatečně projekt MAP II spolupráci v území na různých úrovních? 

Ano, podporoval, jak je patrné z výše uvedených odpovědí respondentů/ 85 %.  

 

 

8. Vztah k regionu 

  
 
Konkrétní aktivity: vandrování po školách, regionální tradice, výtvarné soutěže E.ON 
                                 
 
Projektové dny, spolupráce se seniory, podpora podnikavosti, zlepšování okolního prostředí, 

spolupráce s podniky a firmami. 
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9. Inovativní metody, motivace žáků i pedagogů 
 

 
Konkrétní aktivity: práce s informacemi, využití ICT, NUKIB, Matematika a fyzika v přírodě 
Online workshop Office 365, MS TEAMS nástroje 
 
 
 

4 Závěr 
 

 
 
Doporučení pro další období MAP III 

 
Vzdělávání pedagogů  
 
Rozšiřování, obnovování a doplňování kvalifikace  

 
Setkávání pedagogů 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
 
 

 
DOKUMENT 

 
Evaluace naplňování priorit a cílů 2020 - 2021 

 
byl schválen Řídícím výborem. 

 
 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem 23. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Karel Pačiska 
    Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 
 


