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Projekt „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

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

 
 
 
 
 
Evaluace ročních akčních plánů projektu MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem za období  
od 1.2.20018 – 31. 12. 2019, tzn. hodnocení za první polovinu realizace projektu. 
  

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 30. 6.2021 

Realizátor projektu: Město Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 

 

Za realizační tým projektu:  

Ing. Jitka Zelená/manažer projektu 
Jana Štěpánková/administrátor projektu, koordinátor implementace 
Gabriela Vítková/koordinátor MAP 
Mgr. Eva Tulisová, odborný konzultant 
 

 

  

Webové stránky projektu:  
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-
pernstejnem 
FB profil:  
https://www.facebook.com/mapbnp/ 
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1. Obecný úvod 

 

Tento dokument vychází z povinné evaluace akčních plánů, které byly schváleny Řídícím 

výborem v Seznamu a popisu evaluací. Je prvním ze tří evaluačních dokumentů akčních plánů.  

 

Vzhledem k tomu, že některé aktivity probíhají v různých termínech, některé jsou průběžné, 

některé se tradičně opakují ve spojení s významnou událostí, svátkem apod., budeme další 

aktualizace barevně odlišovat v dalších verzích tohoto dokumentu, základ ponecháme stejný 

pro další roky doplněný o aktuální aktivity. 

 

Cílem evaluace Ročních akčních plánů je zjištění naplňování jednotlivých aktivit a jejich přínos 

pro cílové skupiny dětí a žáků, pedagogů, škol. V případě zjištění nedostatků navrhnou vhodná 

opatření k nápravě. 

 

 

 

Cíle  

- zjistit naplňování a přínos plánovaných aktivit 
- vyhodnotit důvody pro neplnění aktivit a případné návrhy opatření 
- využít výstupů evaluace při stanovení dalších postupů v procesu 

rozvoje MAP a při plánování dalších akčních plánů 

Výběr cílových 

skupin 

- realizátoři jednotlivých aktivit v daném ročním akčním plánu 

Stanovení 

počtu evaluací, 

časový plán 

- 1. evaluace akčních plánů v prosinci 2019 

- 2.  evaluace akčních plánů v prosinci 2020 

- 3. evaluace akčních plánů v červnu 2021                                   

Nástroje a 

způsob 

vyhodnocení  

 
- uspořádaný workshop/pohovor, na kterém si budou členové 

realizačního týmu a realizátoři aktivit sdělovat poznatky a zkušenosti z 
aktivit. Tématem workshopu/pohovoru mohou být také doporučení k 
realizaci návazných, rozšiřujících aktivit 

- výsledky a vyhodnocení budou projednány s pracovními skupinami a 
Řídícím výborem 

- užší realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami vyhodnotí 
také přínos aktivit ke strategii MAP – vyhodnocení může být 
podkladem pro Evaluaci naplňování priorit a cílů MAP 
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2. Evidence jednotlivých aktivit 

 

Od počátku realizace projektu MAP II, tedy v období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 bylo 

realizováno mnoho aktivit, jsou zapsány v níže uvedeném rozpisu v jednotlivých tabulkách.  

 

Všechny implementační aktivity byly řádně evidovány, byla pořízena fotodokumentace, 

záznam z akce, finanční nákladovost a po uplynutí tří měsíců Hodnotící zpráva. Ta obsahuje 

podrobnosti o náplni aktivit, její zaměření, popis přínosů a dopadů akcí. Příklad Hodnotící 

zprávy je v Příloze č. 1 této evaluace. 

 

3. Hodnocení Akčních plánů  

Roční akční plány jsou sestavovány na jednotlivé kalendářní roky, navazují na investiční priority 
škol a projekty uvedené ve Strategickém rámci. Ten obsahuje dvě oblasti realizovaných aktivit: 

a) Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony II, MŠ a ZŠ  financovaného z OP VVV 

b) Priority a cíle projektu MAP II plynule navazující na MAP I a na ně navazující opatření a 
dílčí aktivity 

 Tyto oblasti jsou pravidelně aktualizovány. Cílem této evaluační zprávy není hodnocení oblasti  

a) Aktivit jednotlivých vzdělávacích zařízení/Šablon, ale zaměřuje se pouze na aktivity pod 
písmenem,  

b) Priority a cíle projektu MAP II plynule navazující na MAP I a na ně navazující opatření a dílčí 
aktivity. 

Ve spolupráci realizačního týmu, pracovních skupin, Řídícího výboru i veřejnosti bylo navrženo 
celkem 46 aktivit, které lze zařadit pod jednotlivé priority, cíle i opatření. Aktivity jsou průběžně 
realizovány, konkrétní zařazení je v následujícím přehledu. 

 

Zjistili jsme, že některé aktivity do konce projektu ztrácí na aktuálnosti, ale ponecháváme je 
v seznamu, do konce projektu se může situace změnit a získají opět na aktuálnosti: jde např. o 
aktivitu Databáze pracovních příležitostí, kterou na svých webových stránkách vytvořilo Město 
Bystřice nad Pernštejnem a databáze ztrácí momentálně smysl. 
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Evaluace ročních akčních plánů proběhne za dobu realizace celkem třikrát, a to v prosinci 2019, 
v prosinci 2020 a na konci projektu v červnu 2021. Jako vhodné nástroje využijeme osobních 
pohovorů, dotazníků na místě, on-line dotazníků, telefonické hovory, zprávy ze zápisů/zpětných 
vazeb pracovních skupin. 

 
 
 
 

4. Naplňování akčních plánů a hodnocení jednotlivých aktivit 

 

Aktivita 1 Modernizace budov a učeben  

Zdroj financování IROP/ SCLLD MAS Zubří země a jiné 

Předpokládané 

náklady 
dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec) 

Indikátor Počet podpořených subjektů/3 

Subjekty, které 

plánují realizaci 

opatření 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 
Základní škola Lísek  
Základní škola Rozsochy 
Základní škola a Mateřská škola Strážek 

Subjekty, které 
realizují nebo již 
zrealizovaly 
modernizaci budov 
a učeben 

Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 

HARMONOGRAM REALIZACE KONKRÉTNÍCH KROKŮ                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Nositelé projektů 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů 

financování. 

 

 

Aktivita 2 Modernizace IT sítě a vybavení 

Zdroj financování IROP, SCLLD MAS Zubří země a jiné 

Předpokládané náklady Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec) 

Indikátor Počet subjektů, které realizovaly projekt/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

DDM Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola Dalečín 
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem  
Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 
Základní škola Písečné 
Základní škola Rozsochy 
Základní škola a Mateřská škola Rožná 
Základní škola a Mateřská škola Strážek 
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 
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Základní škola Unčín 
Základní škola Zvole 
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace 

Subjekty, které realizují nebo 

již zrealizovaly modernizaci 

budov a učeben 

Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem 

 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Jednotlivé subjekty 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů 

financování 

 
 

Aktivita 3 Modernizace a obnova IT vybavení 

Zdroj financování IROP, SCLLD MAS Zubří země 

Předpokládané náklady Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec) 

Indikátor Počet subjektů, které realizovaly projekt 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem 
Mateřská škola Olešínky 
Mateřská škola Věchnov 
DDM Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 
Základní škola Lísek 
Základní škola Rozsochy 
Základní škola a Mateřská škola Rožná 
Základní škola a Mateřská škola Strážek 
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 
Základní škola Zvole 
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Jednotlivé subjekty 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů 

financování 

 
 

Aktivita 4 Čtenářské kluby  

Zdroj financování ŠABLONY I a ŠABLONY II, jiné 

Předpokládané náklady Dle jednotlivých projektů  

Indikátor Počet realizovaných aktivit/9 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 
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Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Financování aktivit probíhá prostřednictvím šablon,  je možnost uhradit náklady jak mzdové, tak náklady na 
pořízení pomůcek. Související aktivitou je i metodické vedení pedagogů a sdílení zkušeností a dobré praxe 
formou workshopů. 

  

Aktivita 5 Vzdělávání a sdílení zkušeností v oblastech čtenářské a matematické 

gramotnosti a zavedení efektivních moderních IT metod do výuky 

gramotnosti/vzdělávací semináře 

Zdroj financování Primárně ŠABLONY; OP VVV, MAP II/ případě, že subjekt nerealizuje šablony 

Předpokládané náklady Dle jednotlivých projektů  

Indikátor Počet realizovaných aktivit/10 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

ZŠ a MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace  

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Subjekty realizující projekty, MAP II 

Konkrétní aktivity:  
1. Dílny čtení a psaní, Šafránková/dvoudenní workshopy pro pedagogy/aktivita sdílená pro 10 škol 
2. Čteme s porozuměním, čtením a psaním ke kritickému myšlení, Šafránková/dvoudenní workshopy pro 
pedagogy / aktivita sdílená pro 7 škol 
3. Čtenářská pregramotnost, Bínová/jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 2 školy 
4. Rozvoj matematických představ v předškolním věku, Bínová/ jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 3 
školy 
5. ICT v MŠ a na 1. stupni ZŠ, Khasovi/ jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 5 škol 
6. Problémové dítě v předškolním věku, Bínová/2 podpořené subjekty 
7. Otázka laterality v předškolním věku, Abrahámová, počet podpořených subjektů 3/11 účastníků 
8. Rizikové chování dětí a mládeže, Martínek, podpořené subjekty 2 
9. Stres, relaxace aneb jak prožít spokojený život, Pekařová, počet subjektů6, 18 účastníků 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Aktivitu má v gesci RT a  PS čtenářské a matematické gramotnosti, která se velmi aktivně podílí na sdílení 

dobré praxe, inovativních metodách, doporučení kvalitních lektorů, literatury, weby, akce. Financování 

probíhá prostřednictvím šablon nebo z prostředků MAP II. 

 

Aktivita 6 Knihovny – podpora aktivit spolupráce MŠ, ZŠ, veřejnost 

Zdroj financování MAP II, OP VVV, zřizovatel 

Předpokládané náklady Dle jednotlivých projektů  

Indikátor Počet realizovaných aktivit/4 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
Knihovny, ZŠ a MŠ, NNO 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Zřizovatel, MAP II 

Konkrétní aktivity:  
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1. Dřevěné divadlo, Hrubec/ opakovaně, podpořené 3 subjekty + 3 subjekty 

2. Pohádkové kreslení, Dudek/ podpořené 2 subjekty 

3. Divadlo Netratrdlo, Cacková/podpořeny 2 subjekty 

4. Pasování prvňáčků na čtenáře/ podpořeny 2 školy, opakovaně 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Aktivitu má v gesci RT a PS čtenářské gramotnosti ve spolupráci s knihovnami v ORP Bystřice nad Pernštejnem, 
popř. školními knihovnami. Financování probíhá prostřednictvím šablon nebo z prostředků MAP II i 
zúčastněných organizací. Divadla s interaktivními programy jsou velmi pozitivně vnímány, přínosné aktivity. 
Pasování čtenářů, vhodný motivační prvek. 

 

Aktivita 7 Besedy a autorská čtení 

Zdroj financování MAP II, OP VVV, Mikroregion Bystřicko, zřizovatel 

Předpokládané náklady Dle jednotlivých projektů  

Indikátor Počet realizovaných aktivit 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
Knihovny, ZŠ a MŠ 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace 2018-2019 Zřizovatel, MAP II 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Aktivita je realizována průběžně Mikroregionem. 

 
 

Aktivita 8 Databáze pracovních nabídek 

Zdroj financování MAP II/vlastní zdroje  

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Vytvoření online databáze pracovních příležitostí pro oblasti školství 

(zahrnující území Žďárska) 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Město Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, 

Velké Meziříčí 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace webové stránky /online 

databáze 
2018-2019 

Město Bystřice nad Pernštejnem  

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Po řadě diskuzí v RT, všech PS včetně PS financování bylo vyhodnoceno, že se pro další období nebude tato 

aktivita realizovat, důvodem je vysoká náročnost, neustálé aktualizace. Tato aktivita probíhá na webových 

stránkách Města Bystřice nad Pernštejnem, je v dostačující kvalitě i rozsahu informací. K náhledu zde:  

https://www.bystricenp.cz/volna-pracovni-mista. 

 
 

Aktivita 9 Psycholog do školy – aktivita spolupráce 

Zdroj financování Šablony II 

Předpokládané náklady Dle časové náročnosti aktivity 

Indikátor Počet škol, které využijí nabídky 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

 

https://www.bystricenp.cz/volna-pracovni-mista
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Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 Jednotlivé subjekty 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována. 

 

Aktivita 10 Společný koordinátor projektových aktivit ve vzdělávání  

Zdroj financování MAP II, MAS Zubří země o.p.s., zřizovatelé 

Předpokládané náklady Dle časové náročnosti aktivity 

Indikátor Počet škol, které využijí nabídky 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 MAP II 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována. 

 

Aktivita 11 Kariérový poradce na ZŠ – sdílení mezi školami – spolupráce s KAP 

Zdroj financování Úřad práce, MAP II, KAP 

Předpokládané náklady Dle zapojení škol 

Indikátor  

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální podpora 2018-2019 Zapojený subjekt, MAP II 

Hodnocení:  

V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována. 

 

Aktivita 12  Supervize a mediace do škol, sdílený mediátor a facilitátor 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady Dle časové náročnosti aktivity 

Indikátor Počet subjektů, které využijí nabídky 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 MAP II 

Hodnocení:  

V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována. 

 

Aktivita 13 Revize a údržba ICT vybavení, sdílená personální pozice 

Zdroj financování Ostatní, MAP II, rozpočty obcí 

Předpokládané náklady Dle časové náročnosti aktivity 

Indikátor Počet subjektů, které využijí nabídky 
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Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 MAP II 

Hodnocení:  

V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována. 

 

Aktivita 14 Logoped (sdílený logoped, aktivita spolupráce) 

Zdroj financování MAP II, jiné 

Předpokládané náklady Dle počtu subjektů/počtu hodin 

Indikátor Logoped v MŠ/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ – první stupeň 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. Logohrátky, Tulisová/13 podpořených subjektů, průběžná aktivita 

Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Aktivita je realizována od počátku projektu, probíhá v různých mutacích a je zaměřena na různé cílové skupiny: 

děti a žáky s logopedickými vadami, pro pedagogy i pro veřejnost probíhají semináře a workshopy. 

Předpokládáme pokračování i do dalšího období. 

 

Aktivita 15 Rodilý mluvčí (související s cílem 2.2) 

Zdroj financování MAP II, jiné 

Předpokládané náklady Dle počtu subjektů/počtu hodin 

Indikátor Rodilý mluvčí v ZŠ/3 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Personální zajištění 2018-2019 MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. Tandemová výuka se zapojením rodilých mluvčí v hodinách cizího jazyka: 

 Anglický jazyk – Fraser, 11 podpořených subjektů 

 Německý jazyk – Sima/ 5 podpořených subjektů 

 Ruský jazyk – Jirku/ podpořené 2 školy 

2. Tandemy žáků, spojení kultur a národností/ 3 subjekty 

Hodnocení: Velmi přínosná aktivita, podařilo se sehnat kvalitní a kvalifikované lektory, kteří působili na školách 

ORP v hodinách cizích jazyků a zvyšovali svým působením hodnotu konverzačních hodin. 

  

Aktivita 16 
Komunikační platforma ředitelů a zřizovatelů s odborníky na aktuální 

problematiku, sdílení dobré praxe s odborníky a se zástupci z veřejnosti 

Zdroj financování MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ) 

Předpokládané náklady 3.000,- Kč/ jedna akce 
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Indikátor Min. 1x setkání platformy ročně/2 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a 

ostatním vzděláváním  

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace setkání 2018-2018 
MAP II, Město Bystřice nad 

Pernštejnem (OSŠ) 

Konkrétní aktivity: 

1. Konference ředitelů škol, 2018/38 účastníků 

2. Konference ředitelů škol, 2019/ 22 subjektů 

3. Kulatý stůl 2019, Rizikové chování dětí a žáků na Bystřicku/36 účastníků 

Hodnocení: Velmi přínosná setkání pro nastavení aktivit do dalších období, zhodnocení proběhlých akcí. 

Doprovodně vždy s odborníky, lektory, možnost diskuzí jak po formální tak i neformální stránce. Tato setkávání 

se v ORP Bystřice nad Pernštejnem před zahájením projektu MAP II nekonala, v nastaveném režimu by 

ředitelé, popř. jejich zástupci, chtěli pokračovat i nadále, i bez projektu. 

 

Aktivita 17 
Vzájemná setkávání pedagogů – metodické panely, sdílení dobré praxe, nové 

směry a trendy v pedagogické praxi  

Zdroj financování MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ) 

Předpokládané náklady 10.000,- Kč 

Indikátor Setkání platformy/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a 

ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání  

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizované setkání 2018-2019 
MAP II, Město Bystřice nad 

Pernštejnem  

Konkrétní aktivity: 

1. Setkávání pracovních skupin/5 skupin v pravidelných intervalech/cca 30 osob 

2. Metodické panely v návaznosti na burzu pedagogických nakladatelství/více než 100 účastníků 

3. Komunikační dovednosti, Nevolová/ 5 podpořených subjektů 

5. Práce s informacemi v době post faktické, Musil/5 podpořených subjektů 

Hodnocení: Diskuzní panely oborově příbuzných vyučovaných předmětů v provázanosti se setkáním 

pracovních skupin bylo pozitivně hodnoceno účastníky prezentace pedagogických nakladatelství, která se 

uskutečnila v kulturním domě, akce trvala po celý den, kdy se mohli individuálně pedagogové zaměřit na 

oblasti, které je zajímaly. Na jednom místě se realizátorům podařilo shromáždit 10 nakladatelství 

s individuálním přístupem prodejců. Zpětnou vazbou dotazníkovým šetřením byla tato aktivita vysoce 

hodnocena, budeme ji opakovat na podzim 2020. 

 

Aktivita 18 Burza učebnic, prezentace nakladatelství  

Zdroj financování MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ) 

Předpokládané náklady 30.000,- Kč 

Indikátor Prezentace 1x ročně/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a 

ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání  

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizované setkání Zrealizováno: únor 2019 MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem  
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Plán: říjen 2020 MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem  

Konkrétní aktivity: 

1. Prezentace pedagogických nakladatelství/podpořeno 22 subjektů 

Hodnocení: Velmi přínosná akce, které se zúčastnilo cca 250 účastníků. Současně se v jedné době a na jednom 

místě konalo setkání pracovních skupin a konference ředitelů, metodické minipanely s diskuzemi. 

 

Aktivita 19 „Žáci učí děti“ podpora přechodu MŠ – ZŠ 

„Žáci učí žáky“ předávání zkušeností starších žáků mladším 

„Studenti učí žáky“ podpora přechodu žáků ZŠ na SŠ a gymnázium 

Zdroj financování MAP II, zřizovatel 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet podpořených aktivit podporující usnadnění přechodu dětí MŠ – ZŠ/3 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Spolupráce MŠ a ZŠ Realizace 2018-2019 Zapojené subjekty, MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. prezentace 10 nakladatelství, únor 2019 

2. připravujeme opakování pro velký úspěch v říjnu 2020 

Hodnocení:  

Viz hodnocení aktivity 31. 

 

Aktivita 20 Spolupráce škola – rodič – žák, semináře pro rodiče i pedagogy 

Preventivní programy  

Zdroj financování MAP II, zřizovatel, Kraj Vysočina 

Předpokládané náklady - 

Indikátor Společné aktivity škola – rodič/2 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ a MŠ z území ORP 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizované setkání 2018-2019 Zapojené subjekty, MAP II 

Realizované aktivity: 

1. Logopedická prevence, 4 semináře, průběžná aktivita, neukončeno 

2. Nelehká výchova v digitálním století, soubor seminářů, neukončeno, probíhá 

Hodnocení: 

Vyhodnotíme po ukončení celého bloku aktivit. 

 

Aktivita 21 Preventivní programy do škol, programy primární prevence 

Zdroj financování MAP II, zřizovatel 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet podpořených aktivit, počet podpořených subjektů/3,12 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 
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Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Program primární prevence 2018-2019 Zapojené subjekty, MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP, 44 + 40 účastníků, opakovaně 

2. Vzrůstající agresivita a agresivní chování u dětí a žáků, podpořené 2 subjekty 

3. Zvládání mimořádných situací ve školách, Progress Rescue, podpořené subjekty 3, celkem 249 žáků, 33 

 Pedagogů 

4. Sborovna, preventivní programy, kazuistiky/6 podpořených subjektů 

Hodnocení: 

Velmi kladná odezva od všech zúčastněných, aktivity budou ještě nadále pokračovat. 

 

Aktivita 22 Bezpečný internet, sociální sítě 

Zdroj financování MAP II, Kraj Vysočina, zřizovatelé 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet programů prevence do škol (téma rizika a hrozby pro děti a mládež 

v prostředí sítě internet); vzdělání pro pedagogy (metodiky)/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                                PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Program v ZŠ 2018-2019 Zapojené subjekty, MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. Bezpečný internet, průběžná aktivita 2018-2021/16 podpořených subjektů 

2. Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, Núkib, 10 účastníků 

Hodnocení: 

Aktuální téma současnosti, průběžná realizace po celou dobu projektu. 

 

Aktivita 23 Vícedenní vzdělávací aktivity pro učitele se zapojením veřejnosti 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady nevyčísleno /materiál, odměny lektorům, pronájmy, občerstvení 

Indikátor Podzimní škola vzdělávání, Letní škola/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Vzdělávání pedagogů 2018-2019 MAP II 

Realizace aktivit: 

1. Podzimní vzdělávání Vír, 5 subjektů, dvoudenní program seminářů a workshopů 

2. Podzimní aranžmá, workshop pro pedagogy/ 5 podpořených subjektů 

3. Rozvoj klíčových kompetencí v krizových mimořádných situacích v zařízení školského typu, 8 podpořených 

subjektů, 13 účastníků 

Hodnocení: 

Víkendová aktivita s bonusem neformálních setkání a diskuzí byla vítanou změnou v zaběhlém vzdělávacím 

systému. Vhodně zvolená lokalita, opakovaně z MAP I, velmi zdařilá akce. 

 

Aktivita 24 Modernizace učeben (biologie, fyzika, chemie, zeměpis) a používání nových 

výukových metod 
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Zdroj financování IROP, OP VVV, MAP II zřizovatel, jiné 

Předpokládané náklady Dle počtu aktivit 

Indikátor Počet podpořených učeben a pedagogů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Proškolený pedagog používající novou 

výukovou metodu/ pomůcku 

2018-2019 Realizující subjekt, MAP II 

Hodnocení: 

Zatím nerealizováno, odvislé od nových dotačních titulů, popř. provozních prostředků. 

 

Aktivita 25 Projektové dny popularizující přírodní vědy 

Zdroj financování MAP II, zřizovatel, jiné 

Předpokládané náklady 10 000/aktivita 

Indikátor Počet realizovaných projektových dnů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Spolupráce žáků při realizaci 

společných projektů 

2018-2019 Realizující subjekty, MAP II 

Hodnocení: 

Tato aktivita je realizovaná v rámci Šablon I a II. 

 

Aktivita 26 Exkurze do vědeckých/technických center s vědeckým, přírodovědný a 

environmentálním zaměřením/Alternátor Třebíč, Vida Brno, Chaloupky 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady 10.000,- Kč 

Indikátor Zprostředkování exkurze/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Exkurze pro  žáky do vzdělávacího 

centra 

2018-2019 Zapojené spolupracující subjekty, 

MAP II 

Realizované aktivity: 

1. Alternátor, Třebíč/87 podpořených osob 

Hodnocení: 

Bohatý program ve vědeckém centru Alternátor v Třebíči s interaktivními vstupy. V rámci jedné návštěvy si 

žáci mohli prohlédnout aktuální výstavy, vyzkoušet různá mobilní zařízení. 

 

Aktivita 27 Vybavení řemeslných dílen, materiál 

Zdroj financování MAP II, jiné 

24  
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Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Pořízení pomůcek pro realizaci aktivit spolupráce/6 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ, NNO ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Pomůcky do řemeslných dílen 2018-2019 MAP II 

Materiál do výuky polytechniky a 

dílen, výtvarné výchovy, 

pracovních činností 

2018-2019 Koordinátor MAP II 

Realizované aktivity: 

1. Materiál do škol, polytechnická a výtvarná výchova, spolupráce s firmami regionu/6 podpořených subjektů 

Hodnocení: 

Za podpory řady místních firem/ Rathgeber, Castle/Sporten, ZDT Bystřice nad Pernštejnem … došlo k předání 

drobného materiálu do dílen polytechnické výchovy do řady škol ORP. Materiál byl poskytnut zdarma. 

 

Aktivita 28 Projekt spolupráce MŠ ZŠ a SŠ při sdílení učebny řemeslné výuky a sdílení 

zkušeností 

Zdroj financování MAP II, jiné 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Realizovaná aktivita spolupráce/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace projektu spolupráce 2018-2019 MAP II, zapojené subjekty 

Hodnocení: 

 Aktivity spolupráce:   ZŠ a MŠ Dolní Rožínka - ZŠ a MŠ Strážek 

Cíl aktivity: zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technických a řemeslných oborů ve vazbě na budoucí uplatnění 

na trhu práce 

Popis aktivity: Využití nově vybudované odborné učebny (grafická a keramická dílna, stolovna, kuchyňka) žáky 

partnerské školy jedenkrát ročně. 

Území dopadu: ORP Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínka, Strážek 

Odpovědná osoba: Mgr. Vladimír Makovský 

Identifikace potencionálního nositele:  

Partneři: ZŠ a MŠ Strážek, Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy 

Přibližný časový pán realizace: 5 let od ukončení realizace projektu Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových 

kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka 

Odhad finančních nákladů: nevyčísleno 

Počet a typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou: 2 

Zdroje financování: nevyčísleno 
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Aktivita 29 Inovativní metody výuky přírodních věd 

Zdroj financování MAP II, jiné projekty, zřizovatelé, granty Kraje Vysočina 

Předpokládané náklady  

Indikátor Podpoření pedagogové, realizovaná aktivity 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Workshopy, semináře, dílny 2018-2019 MAP II, zapojené subjekty 

Hodnocení: 

Dosud nerealizovaná aktivita. 

 

Aktivita 30 

Projekt spolupráce – SDÍLENÍ LABORATOŘÍ - podporující zvýšení zájmu o 

přírodovědné předměty/Vír – přehrada, Švařec - úpravna vody, Dukovany, 

Dlouhé stráně  

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé 

Předpokládané náklady Dle počtu aktivit a počtu zapojených škol 

Indikátor Podpoření pedagogové, realizovaná aktivita 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Workshopy, semináře, laboratoře 2020-2021 MAP II, zapojené subjekty 

Hodnocení: 

Dosud nerealizovaná aktivita. 

 

Aktivita 31 
Den lesa, den vody, den země, den přírody – projektové dny podporující 

environmentální výuku (MŠ, ZŠ, SŠ) 

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé, ostatní 

Předpokládané náklady 10.000,- Kč/projektový den 

Indikátor Realizované aktivity/3 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, rodiče a veřejnost 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Projekt spolupráce 
2018-2019 Zapojené subjekty 

Město Bystřice nad Pernštejnem MAP II 

1. Den lesa/podpořené 2 subjekty, 23 účastníků 

2. Den přírody 2018/2 subjekty, 78 účastníků; opakovaně 2019/2 subjekty, 32 žáků, 72 dětí z MŠ + 9 

pedagogických pracovníků 
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Hodnocení: 

Projektové dny plné různých her, soutěží, vzdělávacích programů, zajímavé podání. Žáky i pedagogy velmi 

kladně hodnocená aktivita. 

 

Aktivita 32 Den ve firmě – spolupráce ZŠ, SŠ a místní firmy 

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé, zapojené firmy 

Předpokládané náklady 10.000,- na aktivitu 

Indikátor Počet realizovaných aktivit 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, zřizovatelé, místní podniky 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Akce spolupráce 2018-2019 MAP II, zapojené subjekty 

Hodnocení: 

Dosud nerealizovaná aktivita. Pro SŠ realizace v rámci praxe, odborného výcviku. 

 

Aktivita 33 Besedy s lidmi z praxe: povolání a řemesla (pro ZŠ a SŠ), vč. praktických ukázek 

a kariérového poradenství/Vandrování za řemesly 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady 2.000,- Kč/jedna akce 

Indikátor počet podpořených žáků a studentů/866 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Beseda 2018-2019 MAP II 

Konkrétní aktivity: 

1. Vandrování za řemesly, Eden, 2018/počet účastníků 102 

2. Vandrování za řemesly, Škrdlovice, 2018-2019, 16 subjektů, 484 žáků 

3. Vandrování za řemesly po MŠ, Mareček, 3 subjekty, 80 podpořených žáků 

5. Setkání 9. tříd, veletrh vzdělávání/5 subjektů 2018 i 2019 

6. Podpora regionálních tradic, dvoudenní/152 dětí a žáků, 25 pedagogů 

7. Snídaně se starostou města, 26 žáků + 4 pedagogové 

Hodnocení: 

Různorodá setkávání s profesemi, podpora kariérového poradenství, často propojeno s workshopy. Součástí 

je soutěž po celou dobu realizace projektu. 

 

Aktivita 34 „Tvořivé dílny“ a „Tvořivé zahrady“ 

Zdroj financování MAP II, OP VVV, zřizovatel, jiné 

Předpokládané náklady Materiál 
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Indikátor Spolupráce subjektů a veřejnosti/Nadosah, DDM, Úsměváčci/12 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ a DDM 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Spolupráce MŠ, ZŠ, rodiče a 

veřejnost 

Velikonoce, Vánoce, Podzimní 

aranžmá, Slavnosti brambor 
Realizující subjekty, MAP II 

1. Tvořivé dílny v souvislosti se svátky, tradicemi/podpořené subjekty 6 

2. Tvořivé dílny ve školách, Dudková/3 subjekty  

3. Tvořivé dílny aranžérka, květinářka/ 2 subjekty 

4. Tvořivé dílny, workshop pospolu/15 žáků +2 pedagogové + 11 klientů Úsměváčci +7 rodičů 

Hodnocení: Podpora kreativity, podnikavosti, polytechnické výchovy v souvislosti s regionálními zvyklostmi, 

svátky a tradicemi. Drobné rukodělné práce, motivace – výroba dárečků i výrobky pro vlastní potěšení. 

 

Aktivita 35 Stavebnice do škol - Spolupráce se SŠ a KAP/SEVA do MŠ a ŠD 

Zdroj financování MAP II, KAP, zřizovatelé 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet zapojených škol, pořízení stavebnic TEIFOC, Merkur, LEGO atp./10 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Pořízení stavebnic do výuky 
2018-2019 Zřizovatel, zapojené subjekty, 

MAP II 

1. Seva do školek a škol/8 ZŠ a MŠ, Rosa, NNO 

Hodnocení: 

Podpora polytechnické výchovy, kreativity, spojeno se soutěží. Průběžně aktivita po celou dobu projektu. 

 

Aktivita 36 CLIL ve výuce – podpora pedagogů formálního i neformálního vzdělávání 

Zdroj financování MAP II, OP VVV, jiné 

Předpokládané náklady - 

Indikátor CLIL ve výuce předmětů/2 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ 1. i 2. stupeň, DDM 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Workshop, metodické vedení, 

sdílení dobré praxe 

2018-2019 Zapojené subjekty, MAP II 

Hodnocení: 

Tato aktivita je realizována v rámci Šablon I a II. 
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Aktivita 37 Výuka cizích jazyků inovativně a zážitkově – nové metody 

Zdroj financování MAP II, OP VVV, zřizovatelé 

Předpokládané náklady - 

Indikátor Počet podpořených pedagogů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Workshop, seminář 2020-2021 MAP II, zapojené subjekty 

Hodnocení: Spolupráce s dobrovolníky z projektu Erasmus+, vyhodnotíme po ukončení realizace. 

 

Aktivita 38 Besedy s rodilými mluvčími, příměstské tábory 

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé, ERASMUS+, ostatní 

Předpokládané náklady 2.000/,- aktivita 

Indikátor počet podpořených žáků a učitelů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizace besedy, projektové 

hodiny  

2018-2019 Realizující subjekty, MAP II 

1. Městský tábor se zaměřením na anglický jazyk, DDM/2 turnusy, 30 dětí + 4 pedagogové + 2 zahraniční 

studentky 

2. Spolupráce s projektem Erasmus, zahraniční dobrovolníci do škol/12 subjektů 

3. Městský tábor se zaměřením na modelářství/13 účastníků 

Hodnocení: 

Spolupráce s dobrovolníky z projektu Erasmus+, vyhodnotíme po ukončení realizace. 

 

Aktivita 39 Inovativní aktivity při práci pedagoga ve školní družině 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady (vzdělání + potřebný materiál) 

Indikátor Počet podpořených pedagogů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZŠ a MŠ území ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Vzdělávání 2018-2019 MAP II 

Hodnocení: 

Tato aktivita nebyla dosud realizována. 
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Aktivita 40 Doprovodný a doplňkový mobiliář pro NNO zabývající se volným časem dětí a 

mládeže 

Zdroj financování Spolufinancování rozpočet obce, IROP, jiné 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet podpořených subjektů/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
SKAUT, prorodinné NNO, Úsměváčci 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                              PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Doplňkové vybavení 2018-2019 Dotčené obce 

Konkrétní aktivity: 

1. Dobrovolnický kroužek „Čteme Úsměváčkům“, 6x opakování/ 16 žáků nebo studentů, 57 klientů, 46 rodičů 

Hodnocení: 

Průběžná aktivita, vyhodnotíme po ukončení realizace. 

 

Aktivita 41 Doprovodný výukový program ZUŠ do MŠ a ZŠ, tandemová výuka, inovativní 

prvky ve výuce 

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé a jiné 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Počet podpořených subjektů/10 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
ZUŠ, ZŠ, MŠ 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Společné aktivity, inovace do výuky 2018-2019 MAP II, školy 

Konkrétní aktivity: 

1. Muzicírování, 2019, ZUŠ + školy/341 dětí a žáků + 33 pedagogů 

Hodnocení: 

Velmi úspěšná aktivita, která byla vnímána jako úspěšná. Z pohledu příprav, hodinových dotací, logistiky i 

časového zacílení do jarního období. Pedagogové Základní umělecké školy se svými žáky navštěvovali 

mateřské a základní školy v dopoledních hodinách a představovali jednotlivé hudební či výtvarné obory. 

Představení jednotlivých nástrojů, pomůcek, hra na nástroj, jeho rozebrání, historie, umělecké využití a 

samozřejmě i vyzkoušení hry žáky škol. Zajímavá zážitková, kulturně-dovednostní akce. 

 

Aktivita 42 Databáze volnočasových aktivit (aktivita spolupráce) 

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady 5.000,- Kč 

Indikátor Realizovaná aktivita  

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
Aktivita spolupráce zahrnující všechny dotčené subjekty  
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Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Webové doména/rozhraní 2018-2019 MAP II 

Hodnocení:  

Tato aktivita nebyla dosud realizována. Po řadě diskuzí v pracovních skupinách, realizačním týmu, s pedagogy 

na školách pravděpodobně ani v projektu MAP II nebudeme realizovat. Nabídka jednotlivých organizací je 

dostačující. 

 

Aktivita 43 Mezigenerační vzdělávání  

Zdroj financování MAP II 

Předpokládané náklady nevyčísleno 

Indikátor Realizovaná aktivita se zapojením žáků, rodičů, prarodičů 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 

Spolupráce ZŠ, NNO a subjektů zabývajících se nabídkou služeb pro děti a 

seniory 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Realizovaná aktivita vzdělávání se 

zapojením žáků a seniorů 

2018-2019 MAP II, Město Bystřice nad 

Pernštejnem, dotčené subjekty 

Hodnocení:  

Dosud tato aktivita nebyla realizována. 

 

Aktivita 44 Podpora akcí pro rodiče a veřejnost volnočasového a zájmového charakteru 

(ZUŠ, DDM, NNO), Dobrovolnický kroužek 

Zdroj financování Spolufinancování MAP II 

Předpokládané náklady Příspěvek na aktivitu 

Indikátor Příspěvek na akci zapojující širokou veřejnost a podporující zvýšení 

informovanosti a osvěty o nabídce volnočasových aktivit/2 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
DDM, ZUŠ, NNO 

Harmonogram realizace konkrétních kroků                                                                                               PŘÍLEŽITOST 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Akce pro veřejnost 2018-2019 Realizující subjekty 

1. Koncert pro Úsměváčky a veřejnost/20 žáků ZUŠ + 8 pedagogů, 12 klientů Úsměváčci, 15 dětí, 50 veřejnost 

2. Tradice regionu/65 dětí a žáků, 5 pedagogů, 20 klientů Úsměváčci, 15 rodičů 

Hodnocení: Podpora tradic regionu, spolupráce několika organizací, dobrovolnictví, proinkluzivní prvky 

potírající hendikepované děti a žáky při aktivitách. Velmi pozitivní ohlas zúčastněných, rodičů, škol i veřejnosti. 

PS RP vyhodnotila jako velmi prospěšné a užitečné akce, ve kterých je třeba i nadále pokračovat. 

 

Aktivita 45 Výtvarná a literární soutěž „Můj domov“ se zapojením partnerských měst 
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Zdroj financování Obecní rozpočty, Mikroregion Bystřicko, Československý ústav zahraniční, 

MAP II 

Předpokládané náklady 15.000,- Kč 

Indikátor Realizovaná aktivita výtvarné soutěže/1 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
Všechny zapojené školy 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Spolupráce 2018-2019 Mikroregion Bystřicko, Město 

Bystřice nad Pernštejnem, MAP II 

Realizované aktivity: Mezinárodní soutěž MŮJ DOMOV, který daleko překročil hranice regionu.  

Hodnocení: Soutěž měla již 10. ročník a zapojily se školy ORP i partnerská města v mnoha kategoriích. MAP II 

spolufinancoval výherce, realizační tým se spolupodílel na organizaci soutěže a následných výstavách. 

 

Aktivita 46 Volný čas – realizace kroužku, volnočasové aktivity 

Zdroj financování MAP II, zřizovatelé 

Předpokládané náklady Dle počtu aktivit/1 

Indikátor Realizovaná aktivita výtvarné soutěže 

Subjekty, které plánují 

realizaci opatření 
Všechny zapojené školy 

Harmonogram realizace konkrétních kroků 

Aktivita Termín realizace Odpovědnost 

Spolupráce 2018-2019 MAP II, zapojené subjekty 

Realizované aktivity: 

1. Výtvarná soutěž “NAŠE ŠKOLKA“, 10 podpořených subjektů 

Hodnocení: Soutěž vypsaná pro naše nejmenší, pro děti z mateřských škol ORP Bystřice nad Pernštejnem. 

Zúčastnilo se 10 školských zařízení, odborná porota měla nelehký úkol stanovit pořadí. Téma bylo pro děti 

zajímavé, zpracované různými technikami, některé školky zpracovaly velkoformátově. Odměnou pro děti byly 

stavebnice SEVA, podporující motorické činnosti a kreativitu dětí. 
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Příloha č. 1 Hodnotící zpráva z akce 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

25 

 

 
 
 

 

EVALUACE AKČNÍCH PLÁNŮ č. 1 

 

 

 

 

Schváleno Řídícím výborem MAP dne 13. května 2020 

 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Karel Pačiska 
    Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


