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„MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

 

 

 Zápis z 3. zasedání Řídícího výboru  

 

 

Termín konání: 2021-04-11, 14:00 – 17:00 hodin 

Místo konání:  VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem  
 

Účastníci: viz prezenční listina 
 

 

 

Program schůzky: 

1. 14:00-14:05 Úvod – slovo pana starosty  

2. 14:05-14:10 Představení hostů  

3. 14:10-14:20 Slovo ředitele školy, která je hostitelem akce  

4. 14:20-14:30 Školství na Vysočině/ Ing. Josef Klement  

5. 14:30-14:45 Vize středního článku/ RNDr. Jan Břížďala  

6. 14:45-15:15 Analýza dotazníkových šetření v MAP III se zaměřením na projektovou podporu 

ředitelů škol/ Milan Šrámek/evaluace území  

7. 15:15-15:30 Diskuze  

8. 15:30-16:00 Aktuálně k projektu MAP III/ Ing. Jitka Zelená + členové pracovních skupin 

9. 16:00-16:30 Děti a žáci z Ukrajiny v našich školách/ Miroslav Kotík  

10. 16:30-17:00 Diskuze a závěr 

 

 

 

 

 

 

 



Město Bystřice nad Pernštejnem 
  Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem 

 

 
 

MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551 
 
 
 
 
 

 

 

1. Úvodní slovo starosty města 

Ing. Karel Pačiska přivítal v úvodu všechny přítomné a zahájil tím setkání členů Řídícího výboru 

projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem, který je v území 

realizován. Krátce pohovořil o významu vzdělávání a výchovy v uplynulém období, které bylo 

ovlivněno světovou pandemií COVID-19, ocenil práci pedagogů i rodičů. Také zmínil novou 

výzvu pro vzdělávací systém a to zařazení a adaptaci nových ukrajinských žáků, kteří do škol 

přicházejí díky krizi na Ukrajině vyvolané válkou.  

 

2. Představení hostů 

Ing. Jitka Zelená přivítala všechny přítomné a krátce představila program a hosty, kteří 

vystoupí v rámci programu jarního setkání. 

 
3. Slovo ředitele školy VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 

Mgr. Miroslav Novák stručně představil učební, maturitní obory školy a projekty, kterých se 

škola aktivně účastní. Dále jeho kolegové představili nový projekt, který připravují pro děti 

základních škol „Merkur“. Spuštění projektu připravují na září 2022 ve spolupráci s firmou 

„Merkur Toys“. Žáci základních škol mohou ze stavebnice Merkur postavit zemědělský stroj, 

fotografii zaslat na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.   

 

4. Školství na vysočině 

Ing. Josef Klement krátce pohovořil o aktuální situaci v oblasti školství v regionu, v kraji 

Vysočina. Promluvil motivačně k .účastníkům konference, poděkoval za práci v době covidové 

pandemie i v době právě aktuálního konfliktu na Ukrajině a s tím spojené problémy, které 

zasáhly české školství pomáhající migrantům z válkou postižené oblasti. 

 

5. Vize středního článku 

RNDr. Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina přiblížil všem přítomným Střední článek, který slouží 

pro podporu škola a zřizovatelů. Jedná se především o metodickou a legislativní pomoc, 

snížení administrativy a podpora rozvoje jednotlivých škol. Krátce také představil pilotní 
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projekt středního článku podpory, které zahájilo MŠMT v lednu 2021 a potrvá do konce června 

2023. 

 

6. Analýza dotazníkového šetření v MAP III 

Pan Milan Šrámek, externí evaluátor MAP III interpretoval výsledky dosavadních 

dotazníkových šetření, které proběhly v uplynulém období v MAP III. Rozebral podrobně 

nejdůležitější body, které z šetření vyplynuly. A seznámil všechny přítomné s obsahem dalších 

připravovaných dotazníků. 

 

7. Diskuze 

Volně na jednotlivá témata, připomínky a postřehy účastníků. 

 

8. Aktuálně k projektu MAP III 

Ing. Jitka Zelená shrnula dosavadní průběh financování a čerpání dotace podle stanoveného 

harmonogramu. Dále krátce představila jednotlivé aktivity, které byly v rámci MAP III dosud 

realizovány. Poté představila další aktivity, které se chystají v rámci projektu v nejbližší době. 

Dále vystoupili zástupci jednotlivých pracovních skupin, kteří krátce shrnuli dosavadní činnosti 

skupin. 

 

9. Děti a žáci z Ukrajiny v našich školách 

Pan Miroslav Kotík jednatel společnosti Efko-karton, s.r.o. sídlící v Novém Veselí představil 

nový projekt, který se vyvíjí s ohledem na aktuální vývoj migračních událostí, které jsou 

důsledkem válečné agrese Ruské federace na Ukrajině. Ve školách se momentálně učitelé 

musí vyrovnávat s adaptací nových žáků s Ukrajiny s tím související problémy s prací s žáky 

s odlišným mateřským jazykem. Jako pomoc v této situaci společnost Efko připravuje ve 

spolupráci s Městem Bystřice nad Pernštejnem pro děti s Ukrajiny „uvítací edukativní kufřík / 

batůžek“, který byl i se svým obsahem všem přítomným představen. A pomocí dotazníku mohl 

každý, kdo ho vyplní, ovlivnit co bude ve finální podobě obsahem těchto uvítacích balíčků. 

 

10. Konečná diskuze a závěr 
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V Bystřici nad Pernštejnem, 11. 04. 2022 

 

 

Zapsala: 

 

Ing. Jitka Zelená,  

RT MAP III 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

Mgr. Martin Horák,  

člen Řídícího výboru 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
  


