
3. zasedání Řídícího výboru
MAP II

ORP Bystřice nad Pernštejnem

středa 20. března 2019, od 14:00 hod.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Projekt „MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

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

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání
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Program

1. Úvodní slovo

2. Základní informace

3. Schvalování nových členů a dokumentů

4. Aktuálně z projektu

5. Akční plán 2019

6. Povinné aktivity projektu MAP II

7. Diskuze, závěr
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Ověřovatel zápisu: 
Mgr. Vladimír Makovský



Představení nových členů a dokumentů,
diskuze a schvalování
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I. Nově navržení členové do ŘV:

Ing. Jana Pivková – zástupce za školní družiny

Mgr. Jaroslav Sláma – zástupce za ředitele škol

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zdržel se někdo hlasování?
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II. Strategický rámec   
aktualizace 2019

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zdržel se někdo hlasování?
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III. Akční plán 2019 
aktualizovaná implementační část

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zdržel se někdo hlasování?
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IV. Harmonogram aktivit 2019

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zdržel se někdo hlasování?
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Implementace MAP II 2018 do 2. ŘV
Měsíc aktivita

Duben zahájena aktivní činnost PS

Květen Konference ředitelů škol
Besip, 7 škol

Červen -
prosinec

Preventivní programy Bezpečný internet a STOP kyberšikaně!, 16 škol
Den lesa, Den přírody/MŠ a ZŠ

Září Hromadné slavnostní setkání všech 5ti PS
Logohrátky a SEVA do MŠ a ZŠ, 12 škol
Rodilý mluvčí, sdílen na 13 školách

Říjen Vír – vzdělávání pedagogů/ZZA I., celkem 40 účastníků
ZZA II., 13 účastníků – VOŠ, kulturní sál, ubytování + stravování v místě 
(22. a 23.11.2018)
Vandrování za řemesly – pro žáky I. stupně, 12 škol

Listopad Alternátor Třebíč – vzdělávací program pro žáky II. stupně, 6 škol

https://www.facebook.com/mapbnp/?ref=bookmarks 9

https://www.facebook.com/mapbnp/?ref=bookmarks


Implementace MAP II 2018 - dosud
Měsíc aktivita

Listopad Alternátor Třebíč – vzdělávací program pro žáky II. stupně, 6 škol
Bezpečný internet – dokončení I. vlny, 66 tříd, 2000 dětí, žáků, ped., 
rodičů
Spolupráce MŠ  a ZŠ s knihovnou

Prosinec Provoz projektu – kancelář, KAP, iKAP, PS

Leden 
2019

Vypořádání připomínek MZ, schválená ke konci ledna
PS, příprava burzy učebnic, konference ředitelů
Nástup rodilé mluvčí – NJ
Nastavení spolupráce se ZUŠ, DDM, NADOSAH

únor Prezentace nakladatelství + konference ředitelů škol + PS + Metodické 
minipanely
Evaluace projektu, jednání s vedením Města Bystřice nad Pern. 

Březen ŘV
Preventivní programy ZŠ Strážek + ZŠ Dolní Rožínka; v Nadosahu – 4x
Muzicírování do škol
Podpora tradic regionu
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Akční plán 2019
Vzdělávání pedagogů/MAP II, v režii PS – nabídkový list
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

11

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


Akční plán 2019
PS RP

Vzdělávání pedagogů/Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání

Setkání u kulatého stolu, Rizikové chování dětí a žáků/OSPOD, PČR, 
Probační služba, PEPSYPOR + ŘŠ

NEZAŘAZENÉ
Muzicírování, tandemy ZUŠ do výuky

SOUTĚŽE PRO ŽÁKY, PRO ŠKOLY, PRO ŠKOLKY
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• schvalování naplánovaných aktivit

• v jaké výši bude finanční podpora

• jiné zdroje financování/Erasmus+, Kraj 
Vysočina, školy, NNO

• FORMATIVNÍ HODNOCENÍ PRO EVALUACI MAP

PS financování
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• Strategický rámec = důležitý podklad pro 
možnost využití dotace

• MAS, Mikroregion, zřizovatelé – vypsané 
výzvy, povinnosti k dotaci, grantu

• Aktualizace v říjnu 2019 

• Spolupráce funguje, je však na každém řediteli 
a zřizovateli, jak budou řešit záměry škol 
(provoz, dotace - spoluúčast)

Spolupráce s aktéry v území
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• na KAP bude plynule navazovat KAP2

• doba realizace projektu 1. 3. 2016 do 28. 2. 2022

• KAP 82 mil. X KAP2 150 mil. Kč

• Možnost vstupu i nových subjektů

• princip spolupráce – SŠ a ZŠ/stavebnice a 
programy do škol, metodiky, pilotování, web 
vzdělávacích materiálů
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Spolupráce s KAP a iKAP



Povinné aktivity MAP II
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Aktivita pro ŘV

1x za dobu realizace projektu akce na podporu
znalostních kapacit ŘV MAP (například seminář
spojený s následnou diskusí, minikonference
apod.) o příčinách a formách nerovností ve
vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací
systém a možnostech řešení.
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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.

1. Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další
formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního
vzdělávání/PO DISKUZÍCH V PS RP ÚPLNÉ ŠKOLY 1X ZA DOBU REALIZACE
PROJEKTU DO KONCE ROKU 2020

Aktivity pro školy v MAP II
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2. Dotazníková šetření – agregované seznamy potřeb škol a vzdělávacích
zařízení

V rámci Formativního hodnocení + vlastní sběr dat na školách/RT MAP, PS, ŘŠ
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Ke zmapování, pochopení a strategickému řešení problémů 
nerovností, selektivity a segregace ve vzdělávání na svém 
území je nutné učinit sérii následujících kroků: 

1. zřízení pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání, 
2. zmapovaní koncentrace ohrožených žáků a stavu segregace ve vzdělávání na území 
MAP (důsledek otevřenosti a inkluzivity systému), 
3. zmapování rovných příležitostí škol (faktická otevřenost a inkluzivita škol), 
4. vysvětlení příčin problémů nerovnosti, selektivity a segregace, 
5. strategické plánování řešení problémů nerovnosti, selektivity a segregace, 
6. pravidelné monitorování a hodnocení pokroku v realizace strategického plánu a 
jeho výsledků na segregaci v místním vzdělávacím systému. 



DOTAZY, DISKUZE

Termín dalšího setkání: 

STŘEDA 23. 10. 2019
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Děkujeme za pozornost.

Ing. Jitka Zelená, manažerka MAP II
tel. 720 053 027, map@bystricenp.cz

Jana Štěpánková, administrátorka MAP II
tel. 723 765 546, , jana.stepankova@bystricenp.cz

Gabriela Vítková, koordinátorka implementace MAP II
tel. 566 590 343, gabriela.vitkova@bystricenp.cz

www.bystricenp.cz/map
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