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

 

 

 Zápis ze 4. zasedání Řídícího výboru  

 

 

Termín konání: 2022-10-10, 13:00 – 17:00 hodin 

Místo konání:  VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem  
 

Účastníci: viz prezenční listina 
 

 

 

Program schůzky: 

13:00-13:30 Samostatné jednání Řídícího výboru  

14:00-14:10 Slovo úvodem společné konference MAP III, ohlédnutí za rokem realizace  

14:10-14:50 Aktuality MAP III  

14:50-15:30 Supervize/ Mgr. Tereza Musilová, JCMM  

15:30-16:00 Šablony do škol/ Bc. Soňa Baueršímová  

16:00-16:45 Aktivizační metody ve výuce/ Mgr. Lucie Topinková, SYPO  

16:45-17:00 Diskuze a závěr 
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1. Samostatné jednání Řídícího výboru 

Hlavním bodem jednání mělo být schvalování Strategického rámce v další aktualizované 

podobě 10_2022. Na základě změn, které přednesli představitelé MMR v souvislosti 

s odložením výzvy IROP na začátek listopadu a s ohledem na zveřejněné změny, viz tisková 

zpráva ze dne 6. 10. 2022 (avízo v příloze), Ing. Zelená přednesla požadavek na odložení 

schvalování Strategického rámce, který měl být hlavním bodem jednání. Dnes dopoledne,       

10. 10. 2022, proběhla schůzka realizačního týmu s vedoucí pracovní skupiny financování a 

shodli jsme se na správnosti odsunu schvalování dokumentu. V diskuzi s dalšími přítomnými 

členy ŘV byla tato žádost akceptována. Žádost o odsun termínu i hlasování formou per rollam 

předseda Řídícího výboru, Ing. Karel Pačiska, přijal a jakmile bude výzva zveřejněna, avizovaný 

termín je 1. 11. 2022, dojde ke schválení obratem.  

 

2. Slovo úvodem společné konference MAP III, ohlédnutí za rokem realizace  

Ing. Karel Pačiska přivítal v úvodu všechny přítomné a zahájil tím další 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 

ovlivnila situace rusko-ukrajinského konfliktu. 

Vzhledem k tomu, že panu předsedovi Řídícího výboru, dosud starostovi města Bystřice nad 

Pernštejnem končí mandát a již nebude pokračovat, rozloučil se s přítomnými krátkým 

poděkováním.  

Ing. Jitka Zelená shrnula aktivity uplynulého roku realizace, které konkrétně představili 

členové pracovních skupin.  

Krátce vystoupila Bc. Polanská Klusáková, která shrnula spolupráci pracovní skupiny pro rovné 

příležitosti a OSPODu, pozvala ředitele škol a výchovné poradce na setkání dne 3. 11. 2022 u 

kulatého stolu, již tradiční hodinové setkání na téma vzájemné spolupráce škola – OSPOD.  

Mgr. Horák informoval o projektu dopravního hřiště, které je momentálně zpracováváno do 

projektové dokumentace a v roce 2023 by měla být zahájena jeho stavba, organizace výuky a 

dalšího využití bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.  

Ing. Zelená zmínila přípravu Konference pro členy pracovních skupin, která se bude konat ve 

dnech 25. a 26. 11. 2022 v prostorách hotelu Skalský dvůr. 

Informace z proběhlé inspekce v MŠ Bystřice nad Pernštejnem přinesla Mgr. Moncmanová, 

která shrnula podstatné a doporučila ostatním oblasti, na které se kontrola zaměřila.  
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Na ni navázala Mgr. Slámová, která se věnovala vybraným oblastem z dokumentu Kritéria 

hodnocení ČŠI 2022-2023. Oba příspěvky byly velmi podnětné. 

 

3. Supervize/ Mgr. Tereza Musilová, JCMM  

Supervize je důležitou součástí osobnostního a profesního rozvoje. Supervizor je průvodce, 

který napomáhá situaci reflektovat, nahlédnout na ni novým pohledem, nabízí nová řešení. 

Supervize ve školství je součástí Strategie 2030+ a poukazuje na důležitost podpory pedagogů 

v jejich profesi, protože je psychicky náročná a je třeba, aby tento tlak nevedl ke ztrátě 

motivace a případnému syndromu vyhoření.  Supervize může mít různé formy a jejím cíl se 

odvíjí od samotných účastníků. Měla by všem přítomným přinášet určitou míru úlevy, a proto 

je důležitý i výběr samotného supervizora.  Program spadá do oblasti A1.7 Podpora plánování 

škol. 

 

4. Šablony do škol/ Bc. Soňa Baueršímová  

Přehled v projektech zjednodušeného financování, možnosti výběru, kombinace, vyplnění 

žádosti, změnová řízení – tyto informace poskytla Bc. Baueršímová z NPI jako krátký vstup pro 

ty ředitele škol, kteří budou začátkem roku 2023 podávat žádosti. Pro zájemce proběhne 

setkání 10. 1. 2023 v prostorách MÚ v Bystřici nad Pernštejnem.  

 

5. Aktivizační metody ve výuce/ Mgr. Lucie Topinková, SYPO  

Ve spolupráci s projektem SYPO jsme představili aktivizační metody, které napomáhají 

k aktivní účasti žáků na výuce, jsou motivační, využívají kritického myšlení a vlastní prožitek. 

Techniky lze různě přizpůsobovat danému předmětu - umožňují žákům lépe si konkrétní učivo 

zapamatovat, protože v procesu učení zapojují více smyslů. Velmi zajímavý příspěvek. 

 

6. Diskuze a závěr 

Vzhledem k tomu, že dotazy zaznívaly v průběhu jednotlivých příspěvků, v závěru konference 

žádné nebyly. Přítomní vyplnili krátké dotazníky na téma supervize ve školách, jejich význam 

a případné využití a následně byl vylosován jeden z odevzdaných dotazníků – hru pro školu 

vyhrála paní starostka ze Štěpánova nad Svratkou.  
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Setkání se překlenulo do neformální podoby, řada přítomných si vzájemně a již individuálně 

vyměňovala informace. 

 

 

Zapsala: 
Ing. Jitka Zelená,  
RT MAP III 

 

Ověřovatel zápisu: 
Mgr. Marcela Martinková  
členka realizačního týmu 

 

 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem, 20. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Martin Horák 
místopředseda Řídícího výboru 
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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

zveřejňuje avízo 24. výzvy  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (PR) 

 

Identifikace výzvy 

Cíl politiky Cíl politiky 4 – Sociálnější a inkluzivnější Evropa díky 

provádění evropského pilíře sociálních práv 

Priorita Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj 

kulturního dědictví 

Specifický cíl SC 4.1 – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a 

kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 

a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné 

infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro 

distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu 

Aktivita Základní školy 

Druh výzvy Průběžná 

Model hodnocení Jednokolový 

Informace o doplňkových 

výzvách 

Operační program Jan Amos Komenský 

• inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a 

forem 

• rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení 

• podpora komplexního profesního rozvoje pedagogických 

a nepedagogických pracovníků a podpora pedagogického 

leadershipu 

• podpora aktivit vedoucích ke snížení nerovnosti v kvalitě 

vzdělávání mezi jednotlivými školami i uvnitř škol 

• podpora propojování zájmového a neformálního 

vzdělávání 
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• identifikace a rozvíjení talentu žáků 

• podpora nástrojů sloužících k prevenci vzniku a podpora 

eliminace segregovaných škol 

 

 

 

Časové nastavení výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 1. 11. 2022, 14:00 

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu 

v MS2021+ 

1. 11. 2022, 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2021+ 
1. 11. 2022, 14:00 

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2021+ 
22. 3. 2023, 14:00 

Nejzazší datum ukončení 

realizace projektu 
31. 10. 2025 

Časová způsobilost výdajů Od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu 

Územní a věcné zaměření 

Typ regionu Přechodové regiony (PR) 

Přípustné místo realizace 

Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, 

Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského 

kraje. 

Forma podpory 

Oprávnění žadatelé 

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, 

kraje, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně 

před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti 

vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní 

organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby 

vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané 

v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové 

společnosti, komanditní společnosti, společnosti s 

ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) 
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Alokace výzvy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 327 581 374 Kč  

Státní rozpočet – max.   568 963 446 Kč 

Typ podporovaných projektů Individuální projekt 

Maximální a minimální výše 

celkových způsobilých 

výdajů na projekt 

Minimální výše: 3 mil. Kč  

Maximální výše: 50 mil. Kč 

Maximální počet projektů na 

školu 
Do výzvy může být předložen pouze jeden projekt za 
školu (dle IČO).  

Míra kofinancování  

EFRR: 60 % 

Státní rozpočet: 20 % 

Příjemce: 20 % 

Uvedená míra spolufinancování platí pro všechny typy 
příjemců, vyjma OSS a PO OSS, kde je míra 
kofinancování 70 % EFRR a 30 % SR. 

Hodnotící kritéria přijatelnosti 

a formálních náležitostí 

Obecná kritéria: 

https://irop.mmr.cz/getmedia/7bd2e286-fb4b-400a-
ab2a-8df20a717890/Obecna-a-formalni-kriteria-IROP-
2021-2027_10102022.pdf.aspx?ext=.pdf 

Specifická kritéria pro SC 4.1 – aktivita základní školy: 

https://irop.mmr.cz/getmedia/539f71e0-bee0-4154-805c-
64366ed845fe/Kriteria-SC-4-
1_ZS_SS.pdf.aspx?ext=.pdf  

Informace k veřejné podpoře 

Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou 

podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Veřejná podpora bude v 

projektu vyloučena, pokud projekt nebude naplňovat 

alespoň jeden z následujících definičních znaků veřejné 

podpory:  

• zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů); 

• zvýhodnění určitého podniku či odvětví; 

• možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU; 

• možné ovlivnění obchodu mezi státy EU. 

Doplňující informace 

Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního 

záměru dle stavebního zákona 

- Pokud žadatel nemůže k žádosti o podporu 

předložit uvedené dokumenty v době podání a 

projekt je bude vyžadovat, doloží dokumenty 

nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (více viz 

https://irop.mmr.cz/getmedia/7bd2e286-fb4b-400a-ab2a-8df20a717890/Obecna-a-formalni-kriteria-IROP-2021-2027_10102022.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/7bd2e286-fb4b-400a-ab2a-8df20a717890/Obecna-a-formalni-kriteria-IROP-2021-2027_10102022.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/7bd2e286-fb4b-400a-ab2a-8df20a717890/Obecna-a-formalni-kriteria-IROP-2021-2027_10102022.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/539f71e0-bee0-4154-805c-64366ed845fe/Kriteria-SC-4-1_ZS_SS.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/539f71e0-bee0-4154-805c-64366ed845fe/Kriteria-SC-4-1_ZS_SS.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/539f71e0-bee0-4154-805c-64366ed845fe/Kriteria-SC-4-1_ZS_SS.pdf.aspx?ext=.pdf
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kapitola 3.3.4 Obecných pravidel).  

Další podrobnosti k přílohám budou uvedeny ve 

Specifických pravidlech s vyhlášením výzvy a nastavení 

bude obdobné, jako u ostatních výzev IROP. 
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       Termín realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 11. 2023 
 
 

pondělí 10.10.2022 v prostorách VOŠ a SOŠ  
Bystřice nad Pernštejnem 

14:00 – 17:00 hodin 
 
 
 

 

KONFERENCE MAP III 

PRO ŘÍDÍCÍ VÝBOR  

A ČLENY PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
 
 
 

       PROGRAM  
 

13:00 Samostatné jednání ŘV, diskuze ke Strategickému rámci 
Samostatné jednání PS 

14:00  Společná konference s programem 
Slovo pana starosty 
Ohlédnutí za rokem realizace projektu MAP III, aktuality 

15:00 Supervize/ Mgr. Tereza Musilová, JCMM 
15:45 Šablony do škol/ Bc. Soňa Baueršímová, NPI 
16:15 Aktivizační metody ve výuce/ Mgr. Lucie Topinková, SYPO 
16:45 Diskuze, neformální posezení, závěr 



 


