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Realizace  
2021 

KA 1 = Rozvoj a aktualizace MAP 
KA 2 = Evaluace procesu 

MAP 

Červenec 

1. 7. 2021 - zahájení fyzické realizace projektu: MAP III - 
Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Zahájení aktivní spolupráce   
s externím evaluátorem 

 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

KOORDINACE AKTIVIT 
o příprava plánu aktivit projektu, časové rozložení 

 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
o příprava prvního zasedání Řídícího výboru, 

pracovních skupin – oslovování potenciálních 
účastníků 

PUBLICITA PROJEKTU 
o příprava informací pro území ORP Bystřice nad 

Pernštejnem a aktualizace webových stránek 
projektu 

o aktualizace FB profilu 

SPOLUPRÁCE 
o zahájení aktivní spolupráce s odborným 

konzultantem a externím evaluátorem 
o s cílovými skupinami projektu 

 

Srpen 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
o příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke 

schvalování – Statut, Jednací řád 
o aktualizace harmonogramu aktivit pro rok 2021 

KOORDINACE AKTIVIT 
o aktivní komunikace s vedoucími a se členy 

budoucích pracovních skupin, dohody o provedení 
práci  

o komunikace s odborným poradcem projektu 
o rozbor práce v terénu se zaměřením na cílové 

skupiny projektu 
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PUBLICITA PROJEKTU 
o úvodní informace o MAP III do území 
o povinná propagace, web, FB 

ADMINISTRACE PROJEKTU – příprava podkladů 
o ISKP+ / 26. 8. 2021 
o první zálohová platba na vrub realizátora projektu, 

záloha plán = 969 188,0 Kč 

 

Září 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

Příprava nové webové 
aplikace pro ORP Bystřice 
nad Pernštejnem 
k evaluacím. 
 

o setkání všech pracovních skupin, představení cílů a 
aktivit projektu MAP III 

o řádné zasedání ŘV, Konference ředitelů škol - 
programová nabídka pro jednotlivé cílové skupiny 

o Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

SPOLUPRÁCE 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery 

projektu MAP III/firmy a organizace z území 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

KOORDINACE AKTIVIT 
o aktivní komunikace s vedoucími a se členy 

pracovních skupin 
 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o zpracování dokumentace, výsledků jednání a 

zápisů za uskutečněné akce 
o příprava Komunikačního plánu a Organizační 

struktury 
o archivace podkladů, zálohování 

KOMUNIKACE A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
o PS financování – rozložení finančních prostředků 

do jednotlivých období projektu, jiné zdroje 
financování 

o  aktualizace Strategického rámce – nové tabulky, 
zajištění dostatečného množství relevantních 
informací 

AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
SEMINÁŘ – Halda/ pro veřejnost, 13. 9. 2021 
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 ŘÍZENÍ PROJEKTU  

Říjen 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

Příprava programu a 
podkladů pro 2. řádné 
zasedání ŘV a setkání 
pracovních skupin. 
 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

KOORDINACE AKTIVIT 
o programy do území dle výsledků zasedání ředitelů 

škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Aktualizace dokumentů: 
o Akční plán 2022 
o Harmonogram MAP III 
o Organizační struktura MAP III 
o Komunikační plán, konzultační proces 

AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 

 

 ŘÍZENÍ PROJEKTU  

Listopad 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

Komunikace evaluátora/ 
práce v terénu. 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o příprava podkladů do ISKP+ / 29. 11. 2021 

I. monitorovací zpráva 
II. žádost o zálohovou platbu/ ve výši 565 359,00 Kč 

KOORDINACE AKTIVIT 
o aktivní komunikace s vedoucími a se členy 

pracovních skupin – Akční plán, konzultační proces 

AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 

 

Prosinec 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění; vyhodnocení 
uplynulého období 

1. Dotazník EDx.099 = 
Změření zkušenosti a 
užitku projektových cílů a 
opatření za období 2015-
2021 (180 otázek) / 
prosinec 2021 - leden 
2022 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o zpracování dokumentace, výsledků jednání a 

zápisů  
o archivace podkladů 
o práce s webem, FB, povinná propagace 

ŘÍZENÍ PROJEKTU 
o realizace povinných setkání, jednání 
o kontrola finančního plnění projektu 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
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o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

 AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
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Realizace  
2022 

KA 1 = Rozvoj a aktualizace MAP 
KA 2 = Evaluace procesu 

MAP 

leden  

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

 
 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

ADMINISTRACE 
o komunikace a administrace Strategických rámců 

s řediteli škol a zřizovateli 
o podklady pro jednání ŘV 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke schvalování 
Organizační struktura 

 Organizační struktura 
 Komunikační plán 
 Harmonogramy projektu  
 Strategický rámec 2022-2023 

1. zasedání Řídícího výboru 

SPOLUPRÁCE 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP, MAP 

v Kraji Vysočina a jinými projekty 

KOORDINACE AKTIVIT 
o aktivní komunikace s vedoucími a se členy 

pracovních skupin 
o spolupráce s odborným konzultantem 
o soutěže  

∙  
AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 

 

 

únor  
 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

2. Dotazník EDx.055 = 
Faktorová analýza 
rozvojových podmínek a 
potřeb pro inkluzi (25 
otázek) / únor 2022 

KOORDINACE AKTIVIT - spolupráce s projekty 
o BESIP  
o EG.D 
o KRAJ VYSOČINA 
o SYPO 
o a další… 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 
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AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
SEMINÁŘ – Mgr. Košťálová, 8. 2. 2022, Mgr. Kubíková 

 

březen  
 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

KOORDINACE AKTIVIT 
o aktivní komunikace s vedoucími a se členy 

pracovních skupin – SWOT 3 analýza, zásobník 
projektů 

AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
SEMINÁŘ - Martínek pro veřejnost, 28. 3. 2022 

 

duben  
 

I. Kulatý stůl pro odbornou veřejnost v oblasti vzdělávání 
3. Dotazník EDx.050 = Time-

management opatření 
pro podporu 
vzdělávacích organizací v 
území (25 otázek) / 
duben 2022 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o příprava podkladů pro MZ Analýza a vyhodnocení 

dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
o spolupráce s odborným konzultantem, distanční 

výuka/informace 

 

květen 
2022 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

4. Dotazník EDx.064 = 
Evaluace dopadů 
projektových opatření 
(pro žáky)do oblastí 
matematické a čtenářské 
gramotnosti (2x 15 
otázek) / květen 2022 
 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o příprava podkladů ISKP+ / 27. 5. 2022 

II. monitorovací zpráva 
III. žádost o zálohovou platbu/ 565 359,00 Kč 

 

červen 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery projektu 

MAP III/firmy a organizace z území 
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o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

ŘÍZENÍ A KOORDINACE PROJEKTU DLE AKTUÁLNÍCH 
PROBLÉMŮ. 

 
 

Červenec 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

ŘÍZENÍ A KOORDINACE PROJEKTU DLE AKTUÁLNÍCH 
PROBLÉMŮ. 

 

Srpen 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

ADMINISTRACE 
o komunikace a administrace Strategických rámců 

s řediteli škol a zřizovateli 
o podklady pro jednání ŘV 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
o příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke 

schvalování  
 Strategický rámec 2022-2023 
 Aktualizace Harmonogramu 2021-2023 

s upřesněním pro rok 2023 

 

Září 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

o zasedání Řídícího výboru 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

o Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery projektu 

MAP III/firmy a organizace z území 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 
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Příprava projektové žádosti MAP IV. 

 

Říjen 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

5. Dotazník EDx.074 = 
Evaluace rozvojových 
potřeb pro uplatněné 
formativního a 
individuálního přístupu k 
žákům (35 otázek) / říjen 
2022 

 

Aktualizace dokumentů: 
 Akční plán 2022 
 Harmonogram MAP III 
 Organizační struktura MAP III 
 Komunikační plán, konzultační proces 

 

ADMINISTRACE PROJEKTU  
o příprava podkladů pro MZ 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

 

Listopad 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

 

ADMINISTRACE PROJEKTU  
o příprava podkladů ISKP+ / 29. 11. 2022 

III. monitorovací zpráva 
IV. žádost o zálohovou platbu/ 565 359,00 Kč 

6. evaluační dotazník 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

 

 

Prosinec 
 
 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o e zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu Bystřicko, 

MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery projektu 

MAP III/firmy a organizace z území 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

Podání žádosti MAP IV. 
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Realizace 
2023 

KA 1 = ŘÍZENÍ PROJEKTU KA 2 = EVALUACE MAP 

leden  

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

7. evaluační dotazník 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

Komunikace a administrace Strategických rámců 
o příprava podkladů pro Řídící výbor 
o zasedání Řídícího výboru 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

Zasedání Řídícího výboru 
 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o příprava podkladů pro Řídící výbor 
o průběžná aktualizace webových stránek projektu: 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-
rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-
pernstejnem 

 

 

únor  
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

ADMINISTRACE 
o komunikace a administrace Strategických rámců 

s řediteli škol a zřizovateli 
o podklady pro jednání ŘV 

ŘÍZENÍ PROJEKTU  
o příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke 

schvalování  
o Strategický rámec 2022-2023 

 

březen  
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 8. evaluační dotazník 

2. zasedání Řídícího výboru 
 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
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duben  
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

II. Kulatý stůl pro odbornou veřejnost v oblasti vzdělávání 

ADMINISTRACE PROJEKTU  
o příprava podkladů pro MZ 

 

květen 
 

1. schůzka realizačního týmu, program na další 
období, úkoly a kontrola plnění 

 

ADMINISTRACE PROJEKTU – příprava podkladů 
ISKP+ / 30. 5. 2023 
IV. monitorovací zpráva 
V. žádost o platbu, poslední doplatek/ záloha plán = 
565 359,00 Kč 
 

   

červen 
 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

Analýza a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery projektu 

MAP III/firmy a organizace z území 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

 

Červenec 
o schůzka realizačního týmu, program na další období, 

úkoly a kontrola plnění 
 

 

Srpen 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

ADMINISTRACE 
komunikace a administrace Strategických rámců 
s řediteli škol a zřizovateli 
podklady pro jednání ŘV 

 
ŘÍZENÍ PROJEKTU  
příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke schvalování  

o Strategický rámec 2022-2023 
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Září 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

Závěrečná analýza  
a vyhodnocení 
dotazníkových šetření, 
statistické výsledky, popis 
včetně doporučení. 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

o zasedání Řídícího výboru 

 
o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 

strategické rámce 

 
o Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad 

Pernštejnem 

 

SPOLUPRÁCE 
o s cílovými skupinami projektu 
o se zřizovateli škol – zasedání Mikroregionu 

Bystřicko, MAS Zubří Země, o.p.s. 
o přípravná jednání s potenciálními partnery projektu 

MAP III/firmy a organizace z území 
o spolupráce s Krajem Vysočina, SRP, NPI, KAP 
o sdílení dobré praxe s MAP v Kraji Vysočina a jinými 

projekty 

 

ADMINISTRACE 
o komunikace a administrace Strategických rámců 

s řediteli škol a zřizovateli 
o podklady pro jednání ŘV 

 
ŘÍZENÍ PROJEKTU  
příprava jednání Řídícího výboru, podklady ke schvalování  

o Strategický rámec 2022-2023 

 

Říjen 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
SEMINÁŘ – Halda, Herman/ pro veřejnost 10. 10. 2023 

ADMINISTRACE PROJEKTU 
o příprava podkladů pro MZ 

 

Listopad 

o schůzka realizačního týmu, program na další období, 
úkoly a kontrola plnění 

 

o schůzka RT a vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem 

o setkání pracovních skupin, evaluace, akční plán, 
strategické rámce 

ADMINISTRACE PROJEKTU – příprava podkladů 
ISKP+ / 29. 11. 2023 
V. monitorovací zpráva 
VI. žádost o platbu/ záloha plán= 0 Kč, vyúčtování 
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3.  zasedání Řídícího výboru  

30. 11. 2023 - ukončení fyzické realizace projektu: MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

Leden 
2024 

ADMINISTRACE PROJEKTU – příprava podkladů 
ISKP+ / 29. 1. 2024 

o Závěrečná monitorovací zpráva 
o Závěrečná žádost o platbu/ záloha plán = 0 Kč, 

vyúčtování 
o Celkové vypořádání dotace ve výši 3 230 627,40 

Kč 
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HARMONOGRAMY 2021-2023/PLÁN 
 

 

 
 
 

Schváleno Řídícím výborem MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem,  
V Bystřici nad Pernštejnem, 31. leden 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Karel Pačiska 

    Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 
 


