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Rok podpory jazykových gramotností 
Průřezově podpora inkluzivního vzdělávání,  

podpora rovných příležitostí 
 
 

 
Leden  

∙ Setkání pracovních skupin 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Vypořádání připomínek ZoR, podávané v listopadu 2018 
∙ Nástup rodilé mluvčí do škol ORP – německý jazyk  
∙ Personální změny v projektu/koordinátor MAP II, odborný konzultant 
∙ Oslovení a zahájení spolupráce s NNO 

 
 
 
Únor  

∙ Konference ředitelů škol 
∙ Burza učebnic, prezentace pedagogických nakladatelství 
∙ Metodické minipanely 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
∙ Podání finančního vypořádání MAP  
∙ Evaluace po 1. roce realizace projektu MAP II 
∙ Příprava dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR 
∙ Povinná propagace, web, FB 

 
 
 

Březen 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Řídící výbor – 3. řádné zasedání, schvalování aktualizovaných dokumentů 

Diskuze k formativnímu hodnocení/evaluace MAP II 
Aktualizace výběru priorit do SR MAP – Dohoda o prioritách 

∙ Předávání informací MAP – KAP 
∙ Předávání dokumentů KAP – MAP, podklady k Metodice rovných příležitostí 
∙ Předání aktualizovaného Strategického rámce 2019 na Regionální stálou konferenci 
∙ Podpora regionálních tradic – pro žáky MŠ a ZŠ 
∙ Implementace – příprava: příměstský tábor, rodilí mluvčí, ZUŠ muzicírování, koncert pro 

Úsměváčky 
∙ Setkání PS pro financování 
∙ Setkání ke spolupráci VŠ a ZŠ – polytechnická výchova a řemesla 
∙ Preventivní programy – ZŠ Strážek a ZŠ Dolní Rožínka 
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Duben  

∙ Setkání pracovních skupin, obměna členů pro rok 2019-2020 
∙ Příprava materiálů a dokumentů ZoR a ŽoP 
∙ Dotazníková šetření, sběr informací Potřeb škol, Metodika rovných příležitostí 
∙ Konference IT pedagogů v Novém Městě na Moravě, možnost účasti pedagogů ORP 
∙ Povinná propagace, web, FB 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
 
Květen  

∙ Metodické minipanely II 
∙ ZoR a ŽoP 
∙ setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina 
∙ Povinná propagace, web, FB 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 

 
 
 
Červen  

∙ zasedání Řídícího výboru nebo per rollam hlasování/noví členové v pracovních skupinách 
∙ nové složení PS 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
∙ Vzdělávací aktivity pro pedagogy 

 
 

 
Červenec  

∙ podrobný plán aktivit pro školy ve školním roce 2019-2020 
∙ vypořádání připomínek ZoR a ŽoP podávané v květnu 2019 
∙ personální změny – nový odborný konzultant 
∙ Setkání PS pro financování 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Spolupráce s DDM – příměstský tábor 
∙ Analýza dat z dotazníků pro Popis potřeb škol 

 
 

Srpen  
∙ Aktualizace plánu školních aktivit 2019-2020 
∙ Povinná propagace, web, FB 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
∙ Zpracování dotazníkových šetření 
∙ Letní vzdělávání pedagogů 
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Září  
∙ Setkání pracovních skupin, hromadné s nabídkou vzdělávacích programů 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Závěry a hodnocení dotazníkových šetření 

 
 

Říjen  
∙ Infopanely 
∙ zasedání Řídícího výboru – 4. řádné zasedání  
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
∙ Příprava materiálů a dokumentů k ZoR a ŽoP 

 
 
Listopad  

∙ Setkání pracovních skupin 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ ZoR a ŽoP 

 
 

Prosinec 
∙ Pracovní schůzka realizačního týmu 
∙ Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
∙ Setkání pracovních skupin 

 
 
 
 
 

 

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 20. března 2019 

 

 

 

 

       Ing. Karel Pačiska 

    Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 
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