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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  

 

PŘEHLED OPATŘENÍ ROZVÍJEJÍCÍCH STRATEGICKÉ CÍLE1 

Na opatření jsou navázány jednotlivé níže uvedené aktivity na školní rok 2020/2021. 

 

Cíl Opatření MAP 

1.1 Posílit individuální přístup 
k potřebám dětí a žáků a zvýšit jejich 

vnitřní motivaci ke vzdělávání 
(obecná didaktika) 

1.1.1 Zkvalitňování školní kultury a posilování 
individualizovaných přístupů v MŠ 

1.1.2 Zkvalitňování školní kultury a posilování 
individualizovaných přístupů v ZŠ 

1.1.3 Podpora diagnostiky a poradenství 

1.2 Zkvalitnit proces vzdělávání a 
rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 

žáků (oborová didaktika) 

1.2.1 Posilování čtenářské (pre)gramotnosti 

1.2.2 Posilování matematické (pre)gramotnosti 

1.2.3 Zkvalitňování polytechnického vzdělávání 

1.2.4 Zkvalitňování jazykového vzdělávání 

1.2.5 Posílení pohybových schopností 

1.3 Zlepšit podmínky pro osobní 
rozvoj pedagogů a vytvořit ve školách 
novým výzvám otevřené a vzájemně 

se podporující týmy 

1.3.1 Vzdělávání pedagogů (průřezové téma související 
s předchozími opatřeními) 

1.3.2 Podpora pedagogů (průřezové téma související 
s předchozími opatřeními) 

1.4 Posílit působení organizací 
neformálního vzdělávání na rozvoj 
základní gramotnosti a klíčových 

kompetencí 

1.4.1 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pomocí 
neformálního vzdělávání 

1.4.2 Spolupráce a koordinace v oblasti neformálního 
vzdělávání 

2.1 Vytvořit otevřené prostředí 
spolupráce mezi školami a posílit 
sdílení a vzájemnou podporu škol 

2.1.1 Společné akce a setkávání škol 

2.1.2 Sdílení mezi školami 

2.2 Zlepšit komunikaci a spolupráci 
s rodiči i s veřejností 

2.2.1 Rozvoj vztahů mezi školami a rodiči 

2.2.2 Zapojení veřejnosti 

3.1 Zajistit dostatečné kapacity škol 
pro vzdělávání a vytvořit podmínky 
neomezující přístup ke vzdělávání 

3.1.1 Přestavby a rozšíření prostorů pro vzdělávání 

3.2 Zlepšit stav budov a okolí škol 
a zvýšit využití jejich potenciálu 

3.2.1 Zkvalitnění technického zázemí škol 

3.2.2 Zlepšení infrastruktury pro sport a okolí škol 

 

 

 
1 V návaznosti na strategický rámec opatření převážně věcně odpovídají definovaným prioritám, resp. je 
shlukují, aby se akční plán netříštil na mnoho opatření. 
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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Roční akční plán je zpracován na období školního roku. Jde o pravidelně aktualizovanou část MAP (postup aktualizace je upraven v implementační části). 
Roční akční plán soustředí pozornost zejména na aktivity spolupráce, u nichž usiluje o vzájemnou podporu škol.  

Cíle aktivit jsou uvedeny na úrovni jednotlivých opatření, která aktivita naplňuje. Územím dopadu je u většiny aktivit realizační území celého MAP, tj. 
správní obvod ORP Tišnov. V případě aktivit realizovaných pouze vybranými školami jsou územím dopadu obce, v nichž školy působí. Z hlediska časového 
plánu realizace se všechny uvedené aktivity budou realizovat ve školním roce 2019/2020, resp. od tohoto školního roku dále – většina aktivit má 
dlouhodobější charakter a po zahájení jejich uplatňování budou aktivity v dalších letech rozvíjeny a zpřesňovány. Pro tento souhrnný charakter nebyly tyto 
parametry zařazovány jako samostatné sloupce tabulky ročního akčního plánu. Pro průběžnou praktickou práci s akčním plán bylo totiž usilováno o to, 
aby celé aktivita mohla být zachycena na jednom řádku a v akčním plánu se tak snadno orientovalo. 

Akční plán navazuje na předchozí roční akční plány na školní rok 2017/2018, na školní rok 2018/2019 a na školní rok 2019/2020 a využívá zkušenosti 
z jejich realizace. Většina aktivit má dlouhodobější charakter. Aktualizace oproti předchozímu akčnímu plánu jsou zvýrazněny fialově. Akční plán 
byl schválen 11. 6. 2020.  

 

Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

1.1.1 
1.1.2 

1.1.2.1 Inkluzivní 
šetření ve školách 

Pilotní projekt s Ligou lidských práv (Férová škola). 
Realizační platformou bude PS pro rovné příležitosti. 
V rámci jednotlivých škol proběhne úvodní setkání, 
dotazníkové šetření, osobní rozhovoru, závěrečné 

setkání, sdílení praxe a pomoc s aplikací doporučení do 
praxe na školách. Budou mapovány kultura, pedagogická 
praxe, vztahy ve škole a podmínky ve škole. Proběhnou 

akreditované workshopy pro pedagogický sbor. Dále 
proběhnou i aktivity společné (sdílení praxe, vzdělávání). 

Případně se uskuteční setkání s vedením školy a užším 
aktivním jádrem pedagogů ve škole, kde lze formou 

koučování uvažovat nad Etickým kodexem směrem k 
praxi a jeho promítnutí se do ŠVP a koncepce škol. 
Realizace bude probíhat 3 školní roky (od 9/2018 do 

6/2021). 

Liga 
lidských 

práv 

2018/2019: ZŠ Deblín, ZŠ 
Smíškova Tišnov, ZŠ Drásov, 
ZŠ Doubravník, ZŠ Lomnice, 

MŠ Sluníčko Tišnov, MŠ 
Lomnička, MŠ Hradčany, DD 

Tišnov, ZŠ ZaHRAda 
 

2019/2020: ZŠ a MŠ Dolní 
Loučky, ZŠ a MŠ Nedvědice 

Probíhá diskuse k tématu rovné 
příležitosti, kodex školy a vazba 

kodexu na ŠVP – zapojí se 
všechny školy a školky v území 
Pilotně se od 9/2020 začne na 

5 MŠ řešit Férová školka 

expert na rovné 
příležitosti, 
koordinátor 

inkluze na škole, 
lektoři 

MAP II 
OPVVV 075 

Norské fondy 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

1.1.2 
1.1.2.2 Zavedení 

formativního 
hodnocení 

Zavedení formativního hodnocení do škol za pomoci 
supervize, experta. Zajištění odborné literatury.  

Konzultace, setkávání, sdílení praxe. Probíhá po celou 
dobu realizace projektu MAP II. 

Leona 
Mechúrová 
Jiří Vorlíček 

ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ Smíškova 
Tišnov, ZŠ a MŠ Drásov, ZŠ 

ZaHRAda 

supervizor, 
implementace 

MAP II 
Erasmus 

Fond malých 
projektů 

1.1.2 

1.1.2.3 Podpora 
uplatnění 

diferencované 
výuky 

Individuální vzdělávací plány, rozvojové úkoly, 
podpůrné úkoly. Metodická podpora, sdílení 

zkušeností a materiálů. Návštěva ukázkových hodin a 
následné sdílení s pedagogy. Myšlenka byla 

zformulována na PS Matematická gramotnost a pro 
oblast matematiky a polytechniky je nejvíce nosná. 
Téma je řešeno na pracovních skupinách a v rámci 

vzdělávání. 

Břetislav 
Svozil 

Monika 
Votava 

Mandelíčková 

Potenciálně všechny ZŠ 
vzdělávání, 

exkurze, 
supervizor 

MAP II 

1.1.2 
1.1.2.4 Adaptační 

pobyty pro žáky 6. 
tříd 

Vícedenní školení animátorů (studentů vyššího 
gymnázia) pro vedení adaptačních pobytů žáků 6. 

tříd (duben 2021), v červnu 2021 metodické školení 
pro užší tým, od září 2021 realizace pobytů. 

Renata 
Kloubová, 

Inspiro, 
Gymnázium  

Potenciálně všechny ZŠ, do 
kterých jdou do 6. tříd nové 

kolektivy 
2 x 50 000 Kč MAP II 

1.1.2 
1.1.2.5 Kavárničky 

s odborníkem 
Komornější diskuzní setkání s vybranými odborníky na 

témata spojená s inkluzí 
Pracovník 
MAP (LLP) 

Potenciálně všechny školy lektor MAP II 

1.1.2 
1.1.2.6 Konference 

k inkluzi 
Uspořádání konference, na níž by se sdílely příklady 
dobré praxe a tipy pro řešení inkluze v rámci JMK. 

Pracovník 
MAP (LLP) 

Potenciálně všechny školy lektoři 
MAP II 

Individuální 
dotace JMK 

1.1.3 
1.1.3.1 Zkvalitnění 

kariérového 
poradenství 

Sdílení zkušeností. Návštěva firem. 
Uspořádání veletrhu zaměstnavatelů na Tišnovsku 

3. 11. 2020. 
(V roce 2019 proběhl veletrh středních škol. Byly 

zakoupeny pracovní sešity.) 

Kariéroví 
poradci, 

PS 
Kariérové 

poradenství 

Potenciálně všechny ZŠ – 
především žáci 8. tříd a 

kariéroví poradci 

sešity stojí 80 000 
Kč (500 ks) 

veletrh škol a 
zaměstnavatelů – 

uspořádá tým MAP 

MAP II 

Město Tišnov 
(manuál pro 

firmy) 

1.2.1 
1.2.1.1 Sdílené 
soubory knih 

Nákup cca 30 ks vybraných titulů knih, aby bylo na 
každého žáka ve třídě. Zapůjčování souborů do 

jednotlivých škol. Knihovna umí udělat průkazku na 
instituci. Výběr knih dle doporučení PS. 

(Na zkoušku bylo koupeno 2x 30 ks knih, další se budou 
pořizovat dle zájmu o půjčování.) 

Městská 
knihovna 
Tišnov, PS 
Čtenářská 

gramotnost 

Potenciálně všechny ZŠ 30 000 MAP II 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

1.2.1 
1.2.1.2 Knižní 

inspirace 

Tvorba seznamu dobrých knih pro děti. 
Zpracování přehledu knih a materiálů pro pedagogy. 

Seznam knih vytvořen. Uložení na sdílené úložiště. 

PS 
Čtenářská 

gramotnost 
Potenciálně všechny ZŠ 

V rámci PS 
Čtenářská 

gramotnost 
MAP II 

1.2.1 
1.2.1.3 Miniveletrh 

malých 
nakladatelství 

Uspořádání akce, kam by byli pozváni zajímaví 
nakladatelé a kde by byly představeny zajímavé dětské 

knihy. Další doprovodný program. Akce se uskuteční 
20. – 21. 11. 2020. 

PS 
Čtenářská 

gramotnost 
Potenciálně všechny ZŠ 

workshopy 
přednášky 

MAP II 
Nadace ČEZ 

JMK 

1.2.2 
1.2.2.1 Podpora 
výuky Hejného 

matematiky 

Podpora zavádění Hejného matematiky do škol za 
pomocí supervize, experta, odborná literatura, 
konzultace, setkávání, sdílení z praxe. 
Potenciál je zejména u mateřských škol. Vzdělávání pro 
ZŠ se koná dle zájmu. Pro MŠ chybí lídr. 

ZŠ 28. 
října 

MŠ Na Paloučku 

ZŠ Deblín, ZŠ Drásov, ZŠ 28. 

října, ZŠ Smíškova, ZŠ Olší, 

ZŠ Předklášteří, ZŠ ZaHRAda 

vzdělávání 
MAP II 

 

1.2.3 
1.2.3.1 Vybudování 
řemeslných koutků 

v MŠ 

Vytvoření koutků v mateřských školách, kde bude zázemí 
a nářadí pro drobné řemeslné činnosti. Pořízení nářadí. 
Související vzdělávání, zaučení a získání metodických 
materiálů. (Koupeny ponky, odrážedla, nářadí, balza, 

k dispozici metodiky. Vzdělávání probíhá průběžně. Na 
podzim 2020 se plánuje vzdělávání šití v MŠ) 

Svazková 
MŠ Venkov 

MŠ (12), RC Studánka (Dětská 
skupina Potůček) 

200 000 Kč, 
vzdělávání a 

metodiky 

MAP II 
rozpočty škol 

 

1.2.3 

1.2.3.2 Vybudování 
učebního koutku 
pro všestranný 

rozvoj 
předškolních dětí 

Pořízení pomůcky k rozvoji zrakového, sluchového a 
prostorového vnímání, matematické a čtenářské 
gramotnosti, která slouží rovněž jako pomocný 

diagnostický nástroj při posuzování školní zralosti. 
Realizace souvisejícího vzdělávání, sdílení praxe. 

(Koupeny Klokanovy kufry a Klokanovy kapsy.) 

MŠ 
Sluníčko, 

MŠ Na 
Paloučku 

Tišnov 

Klokanovy kufry 11 mateřských 
školek: MŠ Svatoslav, MŠ 

Hradčany, MŠ Sluníčko Tišnov, 
MŠ Lomnička, MŠ 

Malhostovice, MŠ POHÁDKA 
Borač, ZŠ a MŠ Nedvědice, MŠ 

Níhov, ZŠ a MŠ Předklášteří, MŠ 
U Humpolky Tišnov, ZŠ a MŠ 

Lažánky + DD Tišnov. 
Klokanovy kapsy: RC Studánka 

(Dětská skupina Potůček) 

400 000 Kč 
MAP II 

Šablony II 
Šablony III 

1.2.3 
1.2.3.4 Balíček pro 

venkovní výuku 
Balíček pro venkovní výuku od organizace Lipka na 

školní rok 2019/2020 
PS EVVO 

Jiří Nešpor 

3 školy po 2 učitelích: ZŠ a MŠ 
Olší, ZŠ Smíškova, ZŠ a MŠ 

Deblín 

14 500 Kč/škola 
(zapojení 2 učitelů) 

8 000 Kč/škola 
(zapojení 1 učitele) 

MAP II 
rozpočty škol 

NP ŽP 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

1.2.3 
1.2.3.5 Podpora 

digitálních 
kompetencí 

Vytvoření PS digitální kompetence: Trendy v digitálním 
světě, zajištění vzdělávání, pomoc vyhledávat finanční 

zdroje… Metodická a praktická podpora využití ve výuce 
i ve volném čase. Vyhledávání lídrů. 

PS digitální 
kompetence 

Potenciálně všechny ZŠ a další 
organizace ve vzdělávání, 

firmy 
Členové PS MAP II 

1.2.3 
1.2.3.6 Kreativní 

laboratoř 

Od září 2020 bude Městská knihovna Tišnov realizovat 
projekt, v rámci něhož bude fungovat kreativní 

laboratoř ( 3D tiskárna, lasery, 3d brýle, mikroboti, 
ozoboti…). K tomu proběhne  10 vzdělávacích akcí (4. 

6. 2020 bude nulté setkání – kino a online). 

Městská 
knihovna 

Tišnov 

Potenciálně všechny ZŠ 
Neformální a zájmové 

vzdělávání, firmy 

250 000 Kč 
investice 

40 000 Kč na 
vzdělávání 

VISK II 
VISK III 

1.2.3 
1.2.3.7 Kreativní 

dílna 
Vytvoření kreativní dílny v knihovně a muzeu města 

Tišnova. 

Muzeum 
města 

Tišnova 
Potenciálně všechny ZŠ 2 200 000 Kč 

IROP (přes 
MAS Brána 
Vysočiny) 

1.2.4 
1.2.4.1 Podpora 

výuky anglického 
jazyka 

Výměna zkušeností, sdílení informací o používaném 
vybavení a pomůckách, uplatnění nových metodických 
přístupů, související vzdělávání pedagogů (vzdělávání i 
neangličtinářů – CLIL, výjezdy), soutěže pro žáky (3. až 
5. ročník a 2. stupeň ZŠ), možnosti výjezdů do zahraničí 

pro pedagogy. 
(Realizace probíhá na PS cizí jazyky. Běží kurzy pro 

neangličtináře. Byl podán projekt na výjezdy 7 škol do 
zahraničí. Soutěže se uskuteční v roce 2021.) 

ZŠ Dolní 
Loučky  
PS Cizí 
jazyk 

MŠ Svatoslav, MŠ Sluníčko 
Tišnov, ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ 

Dolní Loučky, ZŠ a MŠ 
Doubravník, ZŠ a MŠ Drásov, ZŠ 
a MŠ Nedvědice, ZŠ Olší, ZŠ a MŠ 
Sentice (pouze kroužek AJ), ZŠ a 

MŠ Žďárec, ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Lomnice, ZŠ Brumov, ZŠ Tišnov 

Smíškova, ZŠ ZaHRAda, MŠ 
Venkov, ZŠ nám. 28. října 

soutěže, 
vzdělávání, 
metodiky, 

pracovní listy 

MAP II, 
rozpočty škol 

rodiče 
Erasmus + 

JMK 

1.3.1 

1.3.1.2 Vzdělávání 
pedagogů ve 

vybraných 
oblastech 

Organizace vzdělávacích akcí s důrazem na inspiraci a 
sdílení zkušeností ve vazbě na šetřením zjištěné potřeby 

škol a pracovní skupiny – zohlednění i potřeb 
neformálního a zájmového vzdělávání  

(Průběžná realizace.) 

manažer 
MAP 

potenciálně všechny školy, RC 
Studánka, organizace 

neformálního a zájmového 
vzdělávání 

mzdové náklady 
pracovník MAP, 

lektoři 

MAP II, 
rozpočty škol 

Šablony II 
Šablony III 
Erasmus + 

1.3.1 
1.3.1.3 Lektoři do 

škol 

Realizace vzdělávacích a metodických aktivit lektory 
přímo ve školách (jednodenní i vícedenní činnosti). Akcí 

se účastní zástupci více škol. 
Vazba na aktivitu 1.3.1.1 Informační podpora vzdělávání. 

pracovník 
MAP 

MŠ Na Paloučku Tišnov, MŠ 
Sluníčko Tišnov, ZŠ a MŠ 

Deblín, ZŠ a MŠ Drásov, ZŠ a MŠ 
Nedvědice, ZŠ a MŠ Žďárec, ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Lomnice, ZŠ Brumov, 

mzdové náklady 
pracovník MAP, 

lektoři 

MAP III, 
rozpočty škol 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

ZŠ Tišnov 28. října, ZŠ Tišnov 
Smíškova, ZŠ ZaHRAda 

1.3.1 1.3.1.3 Letní škola 

Uspořádání letní školy (vícedenní), kde by se rozvíjela a 
diskutovala aktuální témata vzdělávání v MŠ a ZŠ (např. 

Hejného metoda, kritické myšlení, činnostní učení, 
prevence vyhoření, psychohygiena, místní tradice, místní 

památky a zajímavosti). Využití i přípravného týdne na 
školách. (První letní škola se uskutečnila v roce 2019. 

V roce 2020 se bude konat v termínu 20. – 21. 8.) 

pracovník 
MAP 

Potenciálně všechny školy a 
organizace 

(Účastníci v roce 2019: ZŠ Tišnov 
Smíškova, Gymnázium Tišnov, 
MŠ Na Paloučku, RC Studánka, 
ZŠ Tišnov 28. října, MŠ Sluníčko, 

ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ 
Nedvědice, MŠ Předklášteří) 

100 000 Kč 

MAP II, 
účastníci akce 

 

1.3.1 
1.3.1.4 Zdravé jídlo 

a zdravý životní 
styl 

Realizace vzdělávání a seminářů zaměřených na zdravý 
životní styl / rozvoj klíčových kompetencí / rozvoj 

sociálních dovedností / rozvoj kulturního povědomí a 
vyjádření dětí a žáků prostřednictvím tématu jídla a 

zdravého stravování, rozvoj vztahu k místu, kde děti a 
žáci žijí, prostřednictvím regionálních kulinárních tradic. 

Akce budou určeny jak pro pedagogy (s cílem začlenit 
uvedené do výuky různých předmětů), tak pro 

pracovníky školních kuchyní (s cílem zvýšit kvalitu 
stravovaní). Součástí aktivity bude sdílení zkušeností, 

příprava metodických listů, tipy na doplnění potřebných 
pomůcek a vybavení (i např. pro výuku vaření). 

pověřená 
ZŠ 

Potenciálně všechny školy 
ZŠ Smíškova, ZŠ a MŠ 

Nedvědice, MŠ Malhostovice, 
MŠ Sluníčko, MŠ Níhov, MŠ 

Na Paloučku, ZŠ a MŠ Drásov 

pouze vzdělávání 
(1x ročně 
na podzim 

školení kuchařek)  

obce, 
rozpočty škol 

MAP II 

Šablony II 

Šablony III 

1.3.2 
1.3.2.1 Rozvinutí 

podpory 
mentoringu 

Vzdělávání v oblasti mentoringu (akademie ředitelů, 
Manažerské impulsy) předávání zkušeností mezi školami 
(na podzim 2020 se uskuteční výjezd na trénink impulzů 

na Slovensko). 

ZŠ 28. října 

ZŠ Deblín 
ZŠ 

Smíškova 

ZŠ a MŠ Olší, MŠ Sluníčko, ZŠ 
28. října Tišnov, ZŠ Smíškova 

Tišnov, ZŠ, MŠ a ZUŠ 
Lomnice, ZŠ a MŠ TGM 

Drásov, ZŠ ZaHRAda 

software 75 000 Kč 
(již pořízen), 

vzdělávání, 

výjezd Slovensko 
bus 20 000 Kč 

MAP II 
rozpočty škol 

Šablony II 
Šablony III 

1.3.2 
1.3.2.2 Využití 

časopisu Řízení 
školy 

Časopis Řízení školy: předplatné, aplikace, poradenství 
(O časopisu již proběhla prezentace pro školy.) 

Monika 
Eretová, 
odborný 
tým MAP 

Předběžně ZŠ a MŠ Nedvědice, 
ZŠ Tišnov Smíškova, Inspiro – 

SVČ Tišnov 
3 x 5000 Kč MAP II 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

1.4.1 
1.4.1.1 Z knihovny 

do škol 

Pořádání akcí knihovny pro školy s vazbou na jejich ŠVP: 
informační bezpečnost, média, gramotnost, kritické 

myšlení apod. Cíl jednou za rok do knihovny či opačně do 
školy. Podpora menších knihoven v jejich aktivizaci. 
Postupné rozšiřování okruhu škol, které využívají akce 

knihovny. 

Městská 
knihovna 

Tišnov 

Knihovny na území ORP 
MŠ Na Paloučku Tišnov, MŠ 

Sluníčko Tišnov, MŠ U 
Humpolky Tišnov, ZŠ a MŠ 

Deblín, ZŠ a MŠ, ZŠ a MŠ 
Drásov, ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ 

a MŠ Předklášteří, ZŠ a MŠ 
Žďárec, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, 
ZŠ Tišnov 28. října, ZŠ Tišnov 
Smíškova, (ZŠ ZaHRAda), SŠ a 
ZŠ Tišnov, Gymnázium Tišnov, 

Městská knihovna Tišnov 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP II 
rozpočet 
knihovny 

rozpočty škol 
OPVVV 071 
OPVVV 076 
Šablony II 
Šablony III 

1.4.2 
1.4.2.1 Koordinace 
činností NNO a škol 

Koordinace a rozvoj konkrétních možností spolupráce při 
výuce a rozvoji znalostí a dovedností dětí (zapojení NNO 

do vzdělávání pracovníků škol je součástí aktivity 
1.3.1.1). Východiskem pro koordinaci bude databanka 

vzdělávacích programů NNO pro školy (aktivita 2.1.2.a – 
soupis nabídky NNO pro školy je na webu), ale pojetí 

aktivity je širší. Řeší jakékoliv propojení činnosti škol a 
NNO. Pravidelné setkávání NNO. 

 Jde o rámec pro realizaci aktivity 1.4.2.2.  

RC 
Studánka 

MŠ Sluníčko Tišnov, ZŠ a MŠ 
Nedvědice, ZŠ a MŠ Sentice, ZŠ 

ZaHRAda, Inspiro – SVČ 
Tišnov, Muzeum Brněnska 

Předklášteří 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP II 
OPVVV 071 

Šablony II 

Šablony III 

Active 
citizens fund 

1.4.2 
1.4.2.2 Neformální 
vzdělávání pomáhá 

školám 

Realizace tematických programů organizacemi 
neformálního a zájmového vzdělávání navazujícími na 

ŠVP – součástí výuky a řešení průřezových témat (např. 
finanční gramotnost, osobnostní kurzy, řemeslné kurzy, 

polytechnické díly). Realizace buď v prostorách 
organizace, nebo výjezdy do škol. Soupis nabídky 

neformálního vzdělávání pro školy je na webu. 
Rozšíření nabídky Inspira, ZUŠ, Podhoráckého muzea. 

Setkávání NNO. 

Inspiro 

MŠ Pohádka Borač, MŠ Na 
Paloučku Tišnov, MŠ Sluníčko 

Tišnov, ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ 
Doubravník, ZŠ a MŠ Drásov, 
ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ a MŠ 

Předklášteří, ZŠ a MŠ Sentice, 
ZŠ a MŠ Žďárec, ZŠ, ZUŠ a MŠ 

Lomnice, ZŠ Brumov, ZŠ 
Tišnov 28. října, ZŠ Tišnov 

Smíškova, ZŠ ZaHRAda, SŠ a ZŠ 
Tišnov, Inspiro – SVČ Tišnov, 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP II 
rozpočty škol 

rodiče 

OPVVV 071 

Šablony II 

Šablony III 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

Muz. Brněnska Předklášteří, 
RC Studánka, 1.Brďo Tišnov 

1.4.2 
1.4.2.3 Držení těla 

v mateřských a 
základních školách 

Správné držení těla do mateřských a základních škol od 
Lokomoce, uplatnění nových přístupů, související 

vzdělávání a pomůcky. (Proběhla 3 setkání.) 
Lokomoce 

Zapojena jen ZŠ a MŠ 
Nedvědice a RC Studánka 

(další nemají zájem) 

2x 22 500 Kč 
vzdělávání 

MAP II 
MŠMT 

JMK 
VZP 

Šablony II 
Šablony III 

2.1.1 

2.1.1.1 Podpora 
koordinace a 

plánování 
společných akcí a 

sdílení praxe 

Rozvinutí dlouhodobé praktické spolupráce a sdílení na 
úrovni ředitele, učitelé, odborníci. Spolupráce v rámci tzv. 

předmětových kabinetů (vhodná i diferenciace dle 
věkových kategorií žáků). Řešení i setkávání vychovatelů 

školních družin, asistentů pedagoga, rodičů, kuchařek, 
psychologů a speciálních pedagogů, výchovných a 

kariérových poradců, žákovských samospráv, klubů 
přátel školy. Organizace odborných exkurzí, spolupráce s 
firmami. Podán společný projekt pro 7 ZŠ do Erasmu + na 

výjezdy pedagogů.  Podán projekt pro 9 NNO 
na neformální vzdělávání v rámci OP VVV. 

manažer 
MAP 

všechny školy 
mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP II 

Šablony II 

Šablony III 

Interreg 

Erasmus + 

 

2.1.2 

2.1.2.a Realizace 
sady sdílených 

databází a 
dokumentů 

 

(www.maptisnov.cz
/dokumenty) 

(www.maptisnov.cz
/sdilene-uloziste)  

Sekce dokumenty zveřejněné na webu 
https://www.maptisnov.cz/dokumenty  

Katalog odzkoušených pomůcek 
Katalog základních škol na Tišnovsku 
Katalog služeb pro školy a rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání 
Záchranné sbory – nabídka vzdělávání pro školy 
Nabídka akcí a kurzů NNO na Tišnovsku školám a školkám 
Přehledy podaných žádostí na šablony I a II 
WEBINÁŘE PRO ŠABLONY 

pracovníci 
MAP 

Všechny školy, zřizovatelé, 
další organizace zapojené do 

pracovních skupin 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP II 

OPVVV 071 

Interreg 

V sekci po přihlášení se nachází databáze: 
https://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste  
Fungující databáze: 

Výstavy k zapůjčení – Okrášlovací spolek v Lomnici –    (uloženy Tišnov, Radniční 14) 
Vybudování databanky vzdělávacích programů neziskových organizací – Vytvoření přehledu nabídky organizací neformálního 
vzdělávání pro školy. 

http://www.maptisnov.cz/dokumenty
http://www.maptisnov.cz/dokumenty
http://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste
http://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste
https://www.maptisnov.cz/dokumenty
https://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

Projekty – Nabídka projektů, do kterých je možno se zapojit 
Soupis technického vybavení k půjčení (technika, ale i podia, stany apod.) 
Dotační možnosti se stručným popisem dané výzvy (nově přidáno) 

Zatím nefungující databáze 
Správní zaměstnanci – Vytvoření i registru potenciálních správních zaměstnanců (např. úklid, stravování, údržba). U všech třech oblastí 
vytvořit i sekce určené pouze ředitelům po přihlášení, zde recenze na jednotlivé pracovníky 
Informační podpora vzdělávání – Vytvoření databanky vhodných školení, lektorů a odborníků a sdílení zkušeností 
Podpora činnosti družin a školních klubů – Zpracování seznamu pravidelných a jednorázových činností k vzájemnému sdílení a vytvoření 
adresáře zajímavých akcí a aktivit pro děti včetně kontaktů na lektory. 
Vytvoření místního registru dostupných pracovníků škol – registr  učitelů z Tišnova a okolí, kteří by byli ochotni dle potřeby vypomoci 
při výuce („létavičky“), registru asistentů pedagoga, registr pracovníků do družiny, registr potenciálních správních zaměstnanců (sekce určená 
pouze ředitelům po přihlášení). 
Vytvoření databáze volných míst v MŠ  

Vytvoření databáze kontaktů na technické pracovníky – přehled osob a kontaktů, na něž se škola může obrátit při řešení různých technických 
provozních záležitostí, např. v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hasičských služeb, kontrol komínů, různých revizí apod. 

2.1.2 
2.1.2.2 Sdílení 

psychologa 

V menších ZŠ (jinde získali ze šablon) a v MŠ je  potřeba 
služeb psychologa: konzultace, náslechy, řešení. Školy 

budou využívat již nyní na Tišnovsku dotovaných služeb 
– Spolek psychologických služeb (PhDr. Smutná) a 

psycholožka na 0,3 úvazek hrazená ze zdrojů Města 
Tišnova Mgr. Hana Kubecová, případně možnost využití 
potenciálního 0,5 úvazku paní Mgr. Krištofové působící 

v roli psychologa v ZŠ 28. října. 

ZŠ 28. října 

MŠ Pohádka Borač, MŠ 
Hradčany, MŠ Malhostovice, 

MŠ Sluníčko Tišnov, MŠ U 
Humpolky Tišnov, ZŠ a MŠ 

Deblín, ZŠ a MŠ Dolní Loučky, ZŠ 
Doubravník, ZŠ a MŠ Nedvědice, 

ZŠ Olší, ZŠ a MŠ Předklášteří, 
ZŠ a MŠ Sentice, ZŠ a MŠ Žďárec, 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, 
ZŠ Brumov, ZŠ Tišnov 28. října 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

(příprava zřízení 
pozice – není 

k dispozici vhodný 
člověk) 

MAP III 

Šablony II  

Šablony III 
dotace města 

Tišnova 

 

2.1.2 
2.1.2.3 Sdílení 
logopeda v MŠ 

Potřeba logopeda přímo v MŠ. 2x ročně depistáž u 
vytipovaných žáků učitelkami, především předškoláci a 
děti s většími problémy, poté individuální práce s dětmi 

ve školách nebo doporučení na logopeda (PPP).  
Potřebné zapojení rodičů při nácviku správné 

výslovnosti. Vzdělávání v oblasti logopedie základní i 
navazující kurz pro učitelky MŠ.  

Připravuje se plán na 2020/2021 pro 5 MŠ z prostředků 
školek.  (Ve školním roce 2019/2020 sdílí 4 MŠ.) 

MŠ 
Sluníčko 
Tišnov 

MŠ Svatoslav, MŠ Na Paloučku 
Tišnov, MŠ U Humpolky 

Tišnov, ZŠ a MŠ Předklášteří, 
MŠ Venkov 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

(příprava zřízení 
pozice), 

vzdělávání 

MAP II 
Šablony II 
Šablony III 

rozpočty škol 
rodiče 

 

https://mendelu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/qqkonec8_mendelu_cz/Eaao0-lbRaxJsI2aiYR60HwBFefSs7W1AtYhmNrKmx3-6w?e=i0wsSH
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

2.1.2 
2.1.2.4 Zajištění 

logopeda 

Reakce na ukončení ordinace kliniky LOGO v Tišnově.  PPP 
nechce v Tišnově další pracoviště. Zajištění ordinace 

logopeda v Tišnově, aby rodiče nemuseli daleko dojíždět. 
(Hledají se další logopedi ke sdílení.) 

Město 
Tišnov 

ZŠ a MŠ Olší, ZŠ, MŠ a ZUŠ 
Lomnice, ZŠ Smíškova 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

zdravotní 
pojišťovny 

rodiče 
obce 

 

2.1.2 
2.1.2.6 Sdílení IT 

pracovníka 

Sdílení pracovníka informačních technologií – zajištění 
údržba, obnovy, oprav vybavení 

(V úvodní fázi sdílení byl pro 8 MŠ a 1 ZŠ, nyní pokračuje 
sdílení  dále a platí pracovníka 6 MŠ a 1 ZŠ.) 

pověřená 
škola 

Skupina 1: MŠ Hradčany, MŠ 
Lomnička, MŠ Svatoslav, MŠ 
Štěpánovice, MŠ POHÁDKA 

Borač, MŠ Na Paloučku 
Tišnov, ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ 
Tišnov Smíškova, ZŠ a MŠ 

Olší 

mzdové náklady 
DPČ  na 18 měsíců 

do 31. 12. 2019 
(od 2020 si 6 MŠ a 
1 ZŠ hradí samy) 

MAP II, 
Šablony II  
Šablony III 

rozpočty škol 

2.1.2 
2.1.2.7 Mobilní 
přírodovědná 

učebna 

Pořízení sad „kufříků“ s přístroji a vybavení na rozvoj 
polytechnických dovedností (výuka fyziky, chemie, 
biologie, informatiky – programování). Součástí i 

vybavení, které je možné vzít do terénu a zkoumat s nimi 
venku (např. tablety s mikroskopy, PASCO a různé další 

pomůcky včetně mobilního přístřešku). Součástí by bylo i 
zaškolení (seminář) pro učitele. 

(Díky Elixíru do škol (pokusy fyzika) koupena sada na 
půjčení. Dle využívání bude rozšířena.) 

 ZŠ 
Zahrada 

ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ 
Doubravník, ZŠ a MŠ Drásov, 
ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ a MŠ 

Žďárec, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, 
ZŠ Brumov, ZŠ Tišnov 28. 
října, ZŠ Tišnov Smíškova, 

(Muzeum Brněnska 
Předklášteří), 1.Brďo Tišnov 

500 000 Kč 

rozpočty škol 
MAP III 

Šablony II 
Šablony III 

IROP 
MAS 

 

2.1.2 
2.1.2.8 Vybavení 
pro polytechniku 

v ZŠ a MŠ 

Pořízení různého nářadí, vybavení a stavebnic (např. 
soupravy stavebnic typu Merkur, elektro stavebnice) pro 

rozvoj praktických polytechnických (řemeslných) 
dovedností žáků.  

Pořízení stavebnic a speciálních hraček rozvíjejících 
polytechnické dovednosti dětí v MŠ (stavebnice do 

základních škol koupeny, v říjnu 2019 proběhl veletrh 
stavebnic českých výrobců a dřevěných her).  Součástí by 
bylo i zaškolení (seminář) pro učitele (bude v září 2020). 

Soutěže mezi školami (podzim 2020). 

ZŠ 28. října 
Tišnov 

Všechny MŠ a ZŠ i další 
organizace 

150 000 Kč 
(stavebnice do 

základních škol, 
veletrh) 

vzdělávání, 
metodiky 

rozpočty škol 

MAP II 

Šablony II 
Šablony III 

IROP 
MAS 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

2.1.2 
2.1.2.10 Sdílení 

rodilého mluvčího 
anglického jazyka 

Výuka anglické konverzace na 2. stupni ZŠ 
prostřednictvím rodilého mluvčího. Důležité je nalézt 
rodilého mluvčího ochotného setrvat v okolí Tišnova, 
psychicky odolného, schopného učit na ZŠ (v každém 
ročníku hodina nebo varianta kroužku, 4 h pro školu), 

příp. lektora s určitou úrovní angličtiny, malé školy 
angličtina, větší školy, další jazyky2 

Pracovník 
MAP 

ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ Dolní 
Loučky, ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Lomnice, ZŠ Tišnov 

Smíškova 

finanční 
prostředky na 
realizaci výuky 

MAP II 
prostředky na 
platy z MŠMT 

JMK 
Erasmus + 

 

2.1.2 
2.1.2.11 Sdílení 

pracovníka údržby 
v Tišnově 

Vyhledání a uzavření dohody s pracovníkem (nejlépe 
aktivní důchodce), který by jednotně zajišťoval údržbu 

zapojených organizací v Tišnově.3 

MŠ 
Sluníčko 
Tišnov 

MŠ Na Paloučku Tišnov, MŠ 
Sluníčko Tišnov, MŠ U 
Humpolky Tišnov, ZŠ 

Doubravník, Gymnázium 
Tišnov (pro budovu Riegrova), 

RC Studánka 

dle potřeby (dosud 
není k dispozici 
vhodný člověk) 

MAP III 
rozpočty 

organizací 
v rámci 

projektu OPZ, 
OPVVV 

2.1.2 
2.1.2.12 Sdílení 

školníka / 
údržbáře  

Vyhledání a uzavření dohody s pracovníkem, který by 
jednotně zajišťoval údržbu zapojených organizací mimo 

Tišnov. Mohlo by jít i o pracovníka starajícího se jednotně 
o určitý výsek údržby (např. revize a údržba hřišť). 

pověřená 
škola 

ZŠ Doubravník, Gymnázium 
Tišnov (pro budovu Riegrova), 

RC Studánka 

dle potřeby (dosud 
není k dispozici 
vhodný člověk) 

MAP III, 
rozpočty škol 

2.1.2 
2.1.2.13 Nákup 
vybavení pro 

dopravní hřiště 

Nákup odrážedel, kolobežek k dopravnímu hřišti 
u Základní školy 28. října Tišnov 

ZŠ 28. října 
Zájem o využívání projevilo 10 

MŠ 
50 000 Kč MAP II 

 

2.1.2 

 

2.1.2.14 Sdílení 
kariérového 

poradce 

Realizace aktivit KP a KV dle potřeb školy např. 
projektových dnů na 1. stupni ZŠ na témata 

kariérového poradenství, 1x za školní rok; supervize; 
konzultace ke tvorbě a aktualizaci koncepce 
kariérového poradenství a vzdělávání na ZŠ 

Mgr. Petra 
Šnepfen-
bergová  

Potenciálně všechny školy 
ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ 

Předklášteří, ZŠ Smíškova 
Tišnov 

Mzdové náklady MAP II 

2.2.2 
2.2.2.1 Vydání 

zpěvníku tišnovských 
písní pro školy 

Vydání zpěvníku tišnovských písní v elektronické verzi. 
V létě 2020 bude hotova první část. 

ZŠ a MŠ 
Doubravník 
Podhorácké 

Muzeum 

Potenciálně všechny ZŠ 
100 tis. Kč 
(1000 ks) 

MAP II, 
rozpočty obcí 

Šablony II 

 
2 Od 1. 9. 2019 je rodilý mluvčí sdílen ZŠ a MŠ Dolní Loučky, ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice a ZŠ Smíškova Tišnov. Od září 2020 bude sdílet 6 škol. 
3 Zkušenost z MŠ Sluníčko: před 30 lety existoval společný údržbář pro všechny mateřské školky v Tišnově, velmi špatná zkušenost, špatná pracovní morálka, 
nemožnost kontroly, neustále nedostupný. Je třeba tedy lépe nastavit fungování a proces kontroly – např. platbami dle evidované odvedené práce. 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 

Zdroj 
financování 

2.2.2 
2.2.2.2 Tišnovské 

extra třídy 

Podpora aktivit tříd ke zlepšení místního prostředí 
v duchu projektu Extra třída – poskytování příspěvku na 

žákovské projekty 
Realizace bude probíhat do června 2020. 

ZŠ a MŠ 
Deblín 

Potenciálně všechny ZŠ, obce 20 000 Kč 

MAP II 

rozpočty obcí 
fundraising 

MAS 

2.2.2 

2.2.2.3 Příprava 
materiálů 

k poznávání 
Tišnova a okolí 

Příprava materiálů k procházkám po Tišnově a okolí pro 
MŠ a vytvoření metodiky (v roce 2020). Realizace 

Encyklopedie Tišnovska (Straková, Konečný). 

PS EVVO 
Muzeum 
Brněnska 

Předklášteří 
Konečný, 
Straková 

MŠ a ZŠ v Tišnově a v okolí i 
další organizace 

40 000 Kč 
metodika 

120 000 Kč 

encyklopedie 

 

MAP II 

Město Tišnov 
(materiály 

k vycházkám) 

2.2.2 
2.2.2.4 Post bellum 

– příběhy našich 
sousedů 

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové 
organizace Post Bellum pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tercií 

a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých 
učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou 

rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za 
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, 

digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec 
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či 

dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří 
prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého 

rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku 
do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před 
publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a 

odborné porotě. 

Post 
bellum, 

výchova k 
demokracii 

ZŠ Smíškova, Gymnázium 
Tišnov a ZŠ Lomnice, ZŠ nám. 

28. října a ZŠ Drásov, ZŠ 
Loučky, ZŠ v Nedvědici a ZŠ 

Václava Havla ve Žďárci 

7 x 23 000 Kč 
(náklad na 1 tým) 

MAP II 

rozpočty obcí 

Nadace ČEZ 

3.1.1 
3.1.1.1 Řešení 
kapacit škol 

Pravidelné setkávání, zjišťování možností,  výjezdy, 
sdílení zkušeností, svazková škola. Stále se řeší kapacity – 

aktuálně Tišnov předpokládá výstavbu nové základní 
škola s 9 třídami, ZŠ Zahrada se  přesune do Předklášteří 

do větší budovy. 
(Byl vydán katalog základních škol na Tišnovsku. 

V mateřských školách se uskutečnilo dotazování rodičů na 
zjištění výběru základních školy pro děti.) 

Manažer 
MAP 

Potenciálně všechny ZŠ, obce 
pořádání akcí, sběr 
informací,  tvorba 

materiálů 
MAP II 
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Vysvětlivky zkratek: DD = dětský domov, EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, IROP = Integrovaný regionální operační program, 
JMK = Jihomoravský kraj, KP = kariérové poradenství, KV = kariérové vzdělávání, MAP = místní akční plán vzdělávání, MAS = místní akční skupina, MG 
= matematická gramotnost, MŠ = mateřská škola, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, NP ŽP = Národní program Životní prostředí, 
OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, OPZ = Operační program Zaměstnanost, PPP = pedagogicko-psychologická poradna, PS = 
pracovní skupina, SŠ = střední škola, ŠVP = školní vzdělávací program, VISK = Veřejné informační služby knihoven, ZŠ = základní škola. 

 


