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1. ÚVOD  

1.1 INFORMACE O MAP 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 

Místní akční plán vzdělávání rozvoje vzdělávání (MAP) ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Tišnov ( SO ORP Tišnov) je koncepčním dokumentem obsahujícím podklady a realizační 
plány ke zlepšení předškolního a školního vzdělávání na Tišnovsku. Tvorba dokumentu MAP a jeho 
realizace v rámci procesu místního akčního plánování probíhají v rámci stejnojmenných projektů 
MAP I (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018) a MAP II (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021). 

Hlavním cílem projektů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve 
správním obvodu ORP Tišnov tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt reaguje na plošně přetrvávající 
nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na 
úrovni mateřských a základních škol. Dlouhodobým cílem je, aby spolupráce iniciovaná v rámci 
projektu měla udržitelný charakter i po jeho skončení. 

V dokumentu MAP je komplexně zachycena situace předškolního a základního školního 
vzdělávání a návazně i neformálního vzdělávání. Návazně na to jsou stanoveny cíle a cesty k jejich 
naplnění. Ty vyplývají z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na vyšší úrovni. MAP 
také slouží jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP. V případě IROP jde o nutnou 
přílohu žádosti o podporu investičních projektů. 

Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, 
rodiče, instituce zájmové a neformální vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe 
a vzdělávání pedagogů. Pozitivem přípravy, že do projektu se zapojily všechny školy v území 
včetně školy praktické a komunitní (27 škol). 

Základní rámec spolupráce aktérů stanovilo „Memorandum o partnerství MAP při realizaci 
Místního akčního plánu vzdělávání v území ORP Tišnov“. Předmětem spolupráce je společný 
postup při tvorbě, implementaci a vyhodnocování místního akčního plánu vzdělávání, případně s 
MAP souvisejících dokumentů. Hlavním rozhodovacím orgánem partnerství MAP je řídící výbor 
tvořený zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Ustavující 
setkání řídícího výboru proběhlo 20. 9. 2016 v Tišnově. 

V rámci projektů MAP probíhají setkání pracovních skupin, jednání řídícího výboru (2 x ročně) a 
široká škála vzdělávacích akcí a seminářů dle potřeb pracovníků škol.  

Podrobnosti k nastavení spolupráce zapojených subjektů a orgánů MAP jsou uvedeny 
v implementační části MAP a v jejích přílohách. Veškeré podklady, výstupy a informace o projektu 
jsou uveřejňovány na internetových stránkách www.maptisnov.cz.  

 

STRUKTURA DOKUMENTU MAP 

Místní akční plán je souhrnný dokument zahrnující analytickou část, strategickou část (strategický 
rámec), akční plán a implementační část.  

Analytická část obsahuje v úvodu základní informace o území včetně základní demografické 
analýzy. Následuje zachycení situace ve školách a jejich potřeb na základě dotazníkových šetření 
a diskuzí v rámci pracovních skupin. Pozornost je věnována i problematice spádovosti a školských 
obvodů. V tematické části jsou zachyceny potřeby v jednotlivých oblastech vzdělávání. 

První zachycení školství v ORP Tišnov proběhlo pomocí dotazníkového šetření v listopadu 2016. 
V průběhu února 2019 proběhlo další komplexní dotazníkové šetření v mateřských a základních 

http://www.maptisnov.cz/
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školách v SO ORP Tišnov. Ostatní informace pro analytickou část byly zjišťovány z veřejně 
dostupných zdrojů, nebo individuálním zjišťování. Rozsáhlý soubor dat poskytl Jihomoravský kraj. 

Strategická část (Strategický rámec MAP) vychází z priorit stanovených na základě SWOT-3 
analýzy pro každou z oblastí, analýz problémů, které vyplynuly nejen z analytické části, ale 
zejména z pečlivé a široké analýzy problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových 
zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé).  

Akční plán MAP (roční plán aktivit) tvoří realizační část MAP. Podrobně rozpracovává způsob 
k plnění cílů. Obsahuje opatření s popisem plánovaných aktivit jednotlivých škol, aktivity 
spolupráce a infrastrukturních aktivit. Na jaře je každoročně aktualizován pro další školní rok. 

Implementační část specifikuje organizační zajištění realizace MAP, sledování a vyhodnocování 
realizace MAP a postupy pro aktualizaci jednotlivých součástí MAP. 

 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ MAP 

Území řešené v MAP pro SO ORP Tišnov je tvořeno 59 obcemi, které se nacházejí v severozápadní 
části Jihomoravského kraje, v okrese Brno-venkov. Na západě sousedí území SO ORP s Krajem 
Vysočina. Rozloha území SO ORP je 342,53 km2, což je 4,8 % z celkové rozlohy kraje. V sídelní 
struktuře převažují spíše malé obce. V rámci regionu je přirozeným střediskem město Tišnov, 
které má jako jediné statut města. Vzhledem k blízkosti krajského města Brna je však celé území 
SO ORP vazbou na Brno silně ovlivněno.  

 
Obr. 1: SO ORP Tišnov 
Pramen: Český statistický úřad 
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2.2 PROJEKTY NA PODPORU MAP 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“ probíhající od července 2016 do 
června 2018 (MAP I) byl financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byl 
podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města 
Tišnova (coby žadatel projektu).  

Projekt MAP I měl následující aktivity: 

1. Aktivita: Akční plánování začalo tvorbou strategického rámce a priorit a následně se 
soustředilo na zpracování akčního plánu. Jednalo se o hlavní aktivitu projektu.  

Aktivita skládala z několika podaktivit, které se vzájemně prolínaly: 

Podaktivita A – Rozvoj partnerství 

Podaktivita B – Dohoda o prioritách 

Podaktivita C – Akční plánování 

Podaktivita D – Budování znalostních kapacit – vzdělávací aktivity 

2. Aktivita: Evaluace – interní a externí hodnocení procesů a věcného nastavení projektu včetně 
vyhodnocení výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a návrh 
dalších kroků. Interní hodnocení zajišťoval realizační tým, externí – odborníci. 

3. Aktivita: Řízení MAP – aktivita řešila vytvoření implementační struktury pro řízení a 
naplňování MAP – řídící výbor, zapojení odborníků – zejména prostřednictvím pracovních skupin, 
realizační tým – odborná část. Předmětem aktivity bylo nastavení vzájemné komunikace 
a spolupráce. 

4. Aktivita: Řízení projektu – předmětem aktivity bylo řízení projektu a vytvoření realizačního 
týmu pro administrativní zajištění projektu financovaného z EU fondů (OP VVV). Aktivita 
zahrnovala popis administrativního týmu a způsobu řízení projektu. 

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II.“ probíhající od července 2018 do 
června 2021 (MAP II) měl obdobnou strukturu financování. Projekt řeší aktualizaci dokumentu 
MAP a financování opatření naplánovaných v rámci implementace akčního plánu. Klíčová je 
podpora společného plánování a sdílení aktivit v území směřující k plnění priorit a cílů 
stanovených ve strategické části MAP.  

Projekt MAP II má následující aktivity: 

Řízení projektu – nastavení a uplatnění postupů řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné 
řízení a kontrolu realizace projektu; činnost administrativního a odborného realizačního týmu. 

Rozvoj a aktualizace MAP – aktualizace všech částí dokumentu MAP, aktualizace organizační 
struktury, vytvoření a činnost pracovních skupin, zpracování komunikačního plánu, podpora škol 
v plánování. 

Evaluace a monitoring – pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu 
(včetně realizovaných aktivit a implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních 
plánů a zpracování sebeevaluačních zpráv.  

Implementace MAP – podpora vybraných činností naplánovaných v akčním plánu MAP 
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2. MANAŽERSKÝ SOUHRN  

2.1 SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH POZNATKŮ Z  ANALÝZ  

Počet obyvatel žijících v obcích území řešeného MAP se v posledních 10 letech zvyšoval – zatímco 
v roce 2009 zde žilo o 28,8 tis. obyvatel, za 10 let, v roce 2018 to bylo 31,5 tis. obyvatel. 50 
z celkových 59 obcí za sledované desetileté období populačně rostla, celkově počet obyvatel v SO 
ORP Tišnov vzrostl o 2,7 tis. osob. Nárůst počtu obyvatel v obcích SO ORP Tišnov je dán procesem 
suburbanizace, zejména vystěhováváním obyvatel z Brna. Tišnovsko totiž nabízí vhodné 
prostředí pro klidné bydlení v blízkosti krajského města, které nabízí pracovní příležitosti a vyšší 
služby. Tento nárůst se zejména v jižní polovině území promítá do nedostatku kapacit základních 
škol. 

Základní či mateřská škola se nacházela ve školním roce 2018/2019 ve 21 obcích. Celkově 
ZŠ a MŠ fungovaly v rámci 27 právnických osob. Základní školy jsou převážně spojené 
s mateřskými školami. Od 1. 9. 2019 je v provozu Svazková mateřská škola v Železném a od roku 
2021 by měla vzniknout MŠ ve Všechovicích. Od školního roku 2020/2021 by měla být do 
rejstříku škol MŠMT zapsána Základní škola Adama Bernaua ve Vohančicích. 

V 21 mateřských školách se v ORP Tišnov se ve školním roce 2018/2019 nachází celkem 50 
běžných tříd s kapacitou 1275 míst. Navštěvuje je 1235 dětí. Počty dětí v posledních třech letech 
rostou. Celková kapacita MŠ je ve školním roce 2018/2019 naplněna z téměř 97 %. Zřizovateli 
všech mateřských škol jsou obce, v nichž školy působí. Z 21 mateřských škol jich je 9 
jednotřídních, 6 dvojtřídních, 2 trojtřídní a 4 pětitřídní. Ve školním roce 2018/2019 je anglický 
jazyk v rámci běžné výuky zařazen pouze v MŠ v Dolních Loučkách a v MŠ v Lomnici. 6 dalších MŠ 
nabízí kroužky angličtiny. Zájmové kroužky celkově nabízí 12 mateřských škol. 

V SO ORP Tišnov se nachází 17 základních škol ve 14 obcích. 11 ZŠ je součástí jedné organizace 
spolu s MŠ, 5 ZŠ je samostatných, 1 škola spojuje ZŠ a SŠ. 7 škol má pouze 1. stupeň (v některých 
případech jsou zastoupeny jen některé třídy 1. stupně, u ZŠ ZaHRAda ročníky postupně přibývají, 
proto 2. stupeň zatím není kompletní) a 10 škol má 1. i 2. stupeň, přičemž SŠ a ZŠ Tišnov má 
všechny třídy speciální. 

Celková kapacita ZŠ ve školním roce 2018/2019 činila 4148 míst. V posledních letech došlo 
k navýšení kapacity. Základní školy v ORP mají v 9 ročnících celkem 146 tříd a 3058 žáků. Počty 
tříd a žáků setrvale rostou. Rovněž roste počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti 
tvoří již 19 % z celkového počtu žáků (nárůst oproti školnímu roku 2016/2017 čili 3 procentní 
body. Na hranici kapacit jsou základní školy v Tišnově. 

V roce 2018/2019 činil celkový počet pedagogických pracovníků 339 (z toho 229 učitelů a 109,75 
ostatních pedagogických pracovníků; počet ostatních pedagogických pracovníků narostl za 
pět let více 2,6 x a jejich úvazky 3,3 x). 

Základní škola s I. stupněm se nachází ve 14 obcích území ORP Tišnov, tj. dojíždět musí žáci ze 45 
obcí. Z nich nemá 15 obcí uzavřenou dohodu s obcí se ZŠ (a návazně vyhláškou stanoven školský 
obvod). Základní školy se II. stupněm se nachází pouze v 6 obcích. Z 53 obcí bez druhostupňové 
základní školy jich 20 nemá uzavřenu dohodu s obcí se ZŠ.  

V oblasti dojížďky do škol jsou v regionu různorodé a mnoha směrné toky. Do všech škol 
s výjimkou soukromé ZŠ ZaHRAda, která nemá stanovený školský obvod, se hlásí žáci z obcí mimo 
školský obvod. 

V roce 2016 byla více než polovina budov základních škol v nevyhovujícím stavu a vyžadovala 
různé opravy. Obce jako zřizovatelé do škol investovaly a situace se zlepšuje. V bezbariérovém 
přístupu mají školy rezervy. Pouze 5 škol je bezbariérových, ale 6 dalších plánuje řešení. 
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Školní družina funguje v 15 ze 17 základních škol. Ve školním roce 2018/2019 bylo v 47 
odděleních družiny zapsáno 1218 žáků. Ve školním roce 2018/2019 fungovaly školní kluby pouze 
v 2 školách (ZŠ a MŠ Deblín a ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice). 

Stravování ve vlastní jídelně (tj. vlastní příprava jídel) probíhá v 18 školských zařízeních z 27 
(66 %). Celková kapacita školních jídelen činí cca 5,2 tis. jídel denně a je využita na cca 80 %. 
V ostatních případech školy nejčastěji dováží připravená jídla z jiných školních jídelen a mají 
zřízenu pouze výdejnu. 

V ORP Tišnov působí dvě základní umělecké školy. Jde ZUŠ Tišnov a o ZUŠ tvořící součást ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Lomnice. Zřizovatelem ZUŠ Tišnov je Jihomoravský kraj. Zřizovatelem ZUŠ v Lomnici je 
městys Lomnice. Celkově je ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 736 žáků. Výuka ZUŠ Tišnov 
probíhá v 5 dalších okolních obcích. Výuka vždy probíhá v prostorách místní základní školy. 
Kapacita ZUŠ je výrazně nedostatečná. Na území ORP Tišnov působí jedno středisko volného 
času, a to Tišnově.  

Na území ORP je aktivních řada organizací neformálního vzdělávání, které často úzce 
spolupracují se školami.  

Na území SO ORP Tišnov se nachází tři střední školy, a to Gymnázium Tišnov s kapacitou 500 
žáků, Střední škola a Základní škola Tišnov, jejíž kapacita je pro střední školu 315 žáků, a 
Střední odborná škola Fortika s kapacitou 270 žáků. 

V hodnocení škol ze strany České školní inspekce během let 200–2018 převládají pozitivní výroky. 
K největšímu zlepšení došlo v oblasti materiálních podmínek. Inspekce nejčastěji oceňuje klima a 
prostředí školy. V několika případech, kdy byly zjištěny nedostatky s potřebou prověření nápravy, 
byla během několika měsíců inspekce opakována. 

Dle srovnání hodnocení podmínek a kvality vzdělávání v šetřeních MŠMT v letech 2016 a 2019 
můžeme částečně identifikovat pozitivní dopady realizace projektů MAP I a MAP II. U mateřských 
škol bylo ve všech oblastech zaznamenáno mírné zlepšení. K největšímu posunu došlo v oblasti 
matematické pregramotnosti. Celkové hodnocení škol z Tišnovska je ve většině případů těsně pod 
průměrem za ČR. V případě základních škol bylo rovněž ve všech oblastech zaznamenáno 
zlepšení, nejvíce u matematické gramotnosti, jazykového vzdělávání a čtenářské gramotnosti. 
Celkové hodnocení škol z Tišnovska je nicméně ve všech oblastech pod průměrem ČR. 

Z hlediska vzdělávacích procesů mají školy dílčí zkušenosti s inkluzí (jak v MŠ, tak v ZŠ; 
nejviditelnějším projevem je vzrůstající působení asistentů pedagoga), s rozvojem čtenářské 
gramotnosti (školní knihovny, různorodé aktivity na podporu čtenářství), s rozvojem 
matematické gramotnosti (několik škol, které pracují s Hejného metodou, posiluje aplikovaný 
přístup k matematice a její propojení s finanční gramotností) i s polytechnickým vzděláváním 
(realizují řadu aktivit, často však mají podobu jednorázových akcí).  

Podrobněji jsou jednotlivá témata vzdělávání rozvedena v kapitole 3.2 Specifická část 
analýzy. 
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2.2 PŘÍSTUP K ROZVOJI VZDĚLÁVÁNÍ   

MAP pro správní obvod ORP Tišnov je členěn do 3 prioritních oblastí s následujícími cíli. 

Prioritní oblast 1: Kvalita vzdělávání 

▪ Strategický cíl 1.1: Posílit individuální přístup k potřebám dětí a žáků a zvýšit jejich vnitřní 
motivaci ke vzdělávání (obecná didaktika) 

▪ Strategický cíl 1.2: Zkvalitnit proces vzdělávání a rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 
žáků (oborová didaktika) 

▪ Strategický cíl 1.3: Zlepšit podmínky pro osobní rozvoj pedagogů a vytvořit ve školách 
novým výzvám otevřené a vzájemně se podporující týmy  

▪ Strategický cíl 1.4 Posílit působení organizací neformálního vzdělávání na rozvoj základní 
gramotnosti a klíčových kompetencí 

Prioritní oblast 2: Spolupráce škol 

▪ Strategický cíl 2.1: Vytvořit otevřené prostředí spolupráce mezi školami a posílit sdílení a 
vzájemnou podporu škol 

▪ Strategický cíl 2.2: Zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči i s veřejností 

Prioritní oblast 3: Hmotné zázemí pro vzdělávání 

▪ Strategický cíl 3.1: Zajistit dostatečné kapacity škol pro vzdělávání a vytvořit podmínky 
neomezující přístup ke vzdělávání 

▪ Strategický cíl 3.2: Zlepšit stav budov a okolí škol a zvýšit využití jejich potenciálu 

 

Prioritní oblast 1 se zaměřuje na kulturu školy, její vnitřní didaktické i organizační procesy, a 
využití pomůcek pro výuku spolu s odpovídajícím osobnostním rozvoje pedagogů. Při rozvoji 
kompetencí klade důraz i na využití neformálního vzdělávání. 

Prioritní oblast 2 je podpůrnou nadstavbou k prioritní oblasti 1 a usiluje o vzájemnou podporu a 
sdílení škol a také o zapojení rodičů a nejširší veřejnosti. 

Prioritní oblast 3 se soustřeďuje na zkvalitnění prostředí, v němž výuka probíhá, počínaje 
kapacitami a bezbariérovostí škol a venkovními prostory konče. 

 

Průřezově jsou v rámci cílů řešena následující témata (resp. tematická opatření, či problémové 
oblasti): 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

6. Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

7. Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času 

8. Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST  

3.1 OBECNÁ ČÁST ANALÝZY  

3.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Území MAP je tvořeno 59 obcemi. Jejich populační velikost je velmi různorodá. Charakteristický 
je vysoký podíl velmi malých obcí. 10 obcí má méně než 100 obyvatel a dalších 15 obcí se pohybuje 
mezi 100 a 200 obyvateli. Do kategorie 201–500 obyvatel spadá 19 obcí. Celkově je tak 75 % obcí 
menších než 500 obyvatel. Toto má významné dopady na strukturu školství. V obcích do 500 
obyvatel se nachází 5 mateřských škol a 4 ZŠ. Tyto školy působí jako spádové pro ještě menší obce 
a jejich provoz tak může být ekonomicky udržitelný. 

 
Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel mezi roky 2009 a 2018 a počet obyvatel v obcích k 31. 12. 2018 
Pramen: data ČSÚ 

 

Počet obyvatel žijících v obcích území řešeného MAP se v posledních 10 letech zvyšoval – zatímco 
v roce 2009 zde žilo o 28,8 tis. obyvatel, za 10 let, v roce 2018 to bylo 31,5 tis. obyvatel. 50 
z celkových 59 obcí za sledované desetileté období populačně rostla, celkově počet obyvatel v SO 
ORP Tišnov vzrostl o 2,7 tis. osob. Nárůst počtu obyvatel v obcích SO ORP Tišnov je dán procesem 
suburbanizace, zejména vystěhováváním obyvatel z Brna. Tišnovsko totiž nabízí vhodné 
prostředí pro klidné bydlení v blízkosti krajského města, které nabízí pracovní příležitosti a vyšší 
služby. 
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Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Tišnov mezi roky 2005, 2010, 2015 a 2018 
Obec Počet obyvatel 2009 Počet obyvatel 2018 Index změny 2018/2009 

Běleč   193 194 100,5 
Borač   323 349 108,0 

Borovník   94 102 108,5 
Braníškov   193 195 101,0 

Brumov   246 245 99,6 
Březina   264 323 122,3 

Bukovice   58 76 131,0 
Černvír   161 152 94,4 
Deblín   997 1 050 105,3 

Dolní Loučky   1 214 1 256 103,5 
Doubravník   812 849 104,6 

Drahonín   115 125 108,7 
Drásov   1 308 1 836 140,4 

Heroltice   189 216 114,3 
Hluboké Dvory   75 87 116,0 
Horní Loučky   297 319 107,4 

Hradčany   544 658 121,0 
Kaly   248 281 113,3 

Katov   202 255 126,2 
Křižínkov   186 229 123,1 

Kuřimská Nová Ves   127 132 103,9 
Kuřimské Jestřabí   140 179 127,9 

Lažánky   680 710 104,4 
Lomnice   1 348 1 428 105,9 

Lomnička   471 539 114,4 
Lubné   49 48 98,0 

Malhostovice   878 967 110,1 
Maršov   494 517 104,7 

Nedvědice   1 371 1 350 98,5 
Nelepeč-Žernůvka   80 97 121,3 

Níhov   203 238 117,2 
Ochoz u Tišnova   109 115 105,5 

Olší   292 326 111,6 
Osiky   128 121 94,5 

Pernštejnské Jestřabí   173 188 108,7 
Předklášteří   1 472 1 420 96,5 

Rašov   200 238 119,0 
Rohozec   220 232 105,5 
Rojetín   74 76 102,7 
Řikonín   34 46 135,3 
Sentice   558 636 114,0 

Skalička   102 157 153,9 
Skryje   63 59 93,7 

Strhaře   130 133 102,3 
Svatoslav   414 435 105,1 
Synalov   102 119 116,7 

Šerkovice   235 320 136,2 
Štěpánovice   443 521 117,6 

Tišnov   8 575 9 257 108,0 
Tišnovská Nová Ves   73 88 120,5 

Újezd u Tišnova   124 129 104,0 
Unín   220 241 109,5 
Úsuší   205 132 64,4 

Vohančice   165 201 121,8 
Vratislávka   84 98 116,7 
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Obec Počet obyvatel 2009 Počet obyvatel 2018 Index změny 2018/2009 
Všechovice   218 269 123,4 

Zhoř   59 71 120,3 
Žďárec   370 367 99,2 
Železné   399 485 121,6 

SO ORP celkem 28 801 31 482 109,3 

Pramen: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Vývoj počtu obyvatel v území je dán kombinací přirozeného přírůstku (procesy rození a umírání) 
a migračního přírůstku (procesy vystěhování a přistěhování). Co se týká vývoje počtu živě 
narozených dětí, tak v letech 2009 až 2018 se průměrně narodilo každý rok v území řešeném MAP 
více než 300 dětí, nejméně se narodilo v roce 2009 (309 dětí), nejvíce v roce 2017 (395 dětí). 
Nejvíc dětí se na úrovni obcí narodilo průměrně ročně logicky v populačně největších obcích, jako 
Tišnov, Dolní Loučky, Drásov, Lomnice, Nedvědice a Předklášteří.  

Za účelem srovnání mezi jednotlivými obcemi lze využít hrubou míru porodnosti, která činila v SO 
ORP průměrně ročně 11,7 ‰. Nejvyšší hodnoty vykázaly obce Osiky (26,1 ‰), Katov (20,1 ‰) a 
Šerkovice (17,7 ‰). Naopak nejnižší průměrná porodnost byla zaznamenána v obcích Strhaře 
(4,9 ‰), Skryje (5,1 ‰) a Úsuší (6,2 ‰). 

Tab. 2: Vývoj počtu živě narozených dětí v obcích SO ORP Tišnov v období 2006–2018 

Obec 
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Roční 
průměr 

HMP 
[‰]* 

Běleč 1 1 0 1 5 0 1 1 2 2 1,4 7,3 
Borač 3 4 5 3 5 3 5 5 3 7 4,3 12,5 

Borovník 3 2 1 0 2 0 2 2 - - 1,2 12,1 
Braníškov 3 2 2 2 3 0 3 5 - 1 2,1 10,7 

Brumov 6 1 4 0 1 2 0 2 - 1 1,7 7,1 
Březina 4 0 0 1 0 2 1 4 4 3 1,9 6,3 

Bukovice 0 3 0 1 2 0 2 3 1 - 1,2 17,2 
Černvír 1 3 1 0 1 3 0 1 2 3 1,5 9,6 
Deblín 10 9 11 5 7 11 7 7 7 7 8,1 7,9 

Dolní Loučky 15 14 10 8 9 12 10 13 13 13 11,7 9,5 
Doubravník 7 7 11 10 12 5 11 5 8 10 8,6 10,4 

Drahonín 2 3 2 0 4 0 1 2 2 4 2,0 16,7 
Drásov 16 27 24 23 15 20 24 17 22 28 21,6 13,6 

Heroltice 2 0 5 2 1 2 1 4 3 1 2,1 10,5 
Hluboké Dvory 0 1 0 1 1 0 2 1 - 1 0,7 8,9 
Horní Loučky 4 3 6 2 4 2 4 5 2 6 3,8 12,6 

Hradčany 8 8 6 9 8 4 9 6 6 10 7,4 12,0 
Kaly 1 3 1 4 4 3 4 3 4 4 3,1 11,7 

Katov 3 1 1 4 9 3 7 8 6 4 4,6 20,1 
Křižínkov 2 1 4 2 3 1 3 3 4 4 2,7 13,6 

Kuřimská Nová Ves 2 0 5 1 1 2 0 2 2 4 1,9 15,3 
Kuřimské Jestřabí 1 1 2 1 1 4 2 3 3 - 1,8 11,5 

Lažánky 6 6 4 8 7 11 6 8 7 6 6,9 9,7 
Lomnice 9 8 21 8 18 10 7 13 20 11 12,5 9,1 

Lomnička 7 4 3 9 1 3 11 5 7 4 5,4 10,6 
Lubné 1 0 0 1 1 1 0 - - - 0,4 8,4 

Malhostovice 10 9 9 6 14 15 7 9 9 7 9,5 10,1 
Maršov 5 5 2 5 2 6 8 6 9 6 5,4 10,8 

Nedvědice 16 10 13 15 11 15 14 15 7 18 13,4 10,0 
Nelepeč-Žernůvka 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0,6 7,0 

Níhov 2 2 5 2 3 2 4 3 1 4 2,8 12,9 
Ochoz u Tišnova 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1,4 12,0 

Olší 1 2 3 6 3 4 10 5 3 7 4,4 14,2 
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Roční 
průměr 

HMP 
[‰]* 

Osiky 0 1 0 0 4 0 22 1 3 2 3,3 26,1 
Pernštejnské 

Jestřabí 
0 0 2 2 3 0 4 4 3 5 2,3 

13,4 
Předklášteří 16 14 10 14 13 18 15 21 17 14 15,2 10,5 

Rašov 0 2 3 3 3 8 3 4 4 4 3,4 15,3 
Rohozec 4 3 1 6 3 5 2 2 4 1 3,1 13,4 
Rojetín 2 0 0 3 2 1 0 1 1 1 1,1 14,8 
Řikonín 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0,6 15,7 
Sentice 8 6 5 7 3 3 7 5 5 7 5,6 9,4 

Skalička 4 4 2 1 0 3 3 2 1 1 2,1 15,0 
Skryje 0 1 0 0 0 0 1 - - 1 0,3 5,1 

Strhaře 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,6 4,9 
Svatoslav 2 6 6 4 4 7 5 5 5 8 5,2 12,1 
Synalov 1 2 1 4 2 3 0 1 1 3 1,8 15,3 

Šerkovice 3 4 7 3 2 4 3 6 10 5 4,7 17,7 
Štěpánovice 2 3 6 4 5 8 7 6 6 7 5,4 11,3 

Tišnov 97 111 122 110 112 118 124 119 156 124 119,3 13,3 
Tišnovská Nová Ves 1 0 1 2 0 1 1 2 1 - 0,9 10,9 

Újezd u Tišnova 1 0 0 4 2 2 1 3 1 - 1,4 10,8 
Unín 3 0 4 1 3 1 2 1 2 3 2,0 8,7 
Úsuší 1 1 4 0 0 2 0 1 - - 0,9 6,2 

Vohančice 3 2 0 2 3 3 2 2 2 3 2,2 12,2 
Vratislávka 0 0 2 0 1 1 1 2 - 3 1,0 10,9 
Všechovice 1 1 3 3 2 3 1 7 3 3 2,7 11,4 

Zhoř 1 0 0 0 0 1 2 - 1 1 0,6 9,0 
Žďárec 3 5 6 3 6 5 8 5 2 7 5,0 13,6 
Železné 3 4 5 4 3 2 2 4 5 6 3,8 8,7 

SO ORP celkem 309 311 353 323 338 347 386 374 395 390 352,6 11,7 

Pramen: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
Pozn.: * HMP = roční hrubá míra porodnosti (‰) představuje počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel 
středního stavu za období 2009–2018 

 

3.1.2 PŘEHLED RELEVATNÍCH KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ Z OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Koncepční dokumenty škol 

Dle šetření v roce 2016 mělo 22 z 27 základních a mateřských škol zapojených do MAP 
zpracovanou koncepci rozvoje školy. Při šetření v roce 2019 se pozornost zaměřila pouze na 
koncepce základních škol. Zpracovanou koncepci uvedlo 15 ze 17 základních škol. Nejčastěji ji 
aktualizují každoročně, či průběžně. 

  

Koncepce na lokální a mikroregionální úrovni 

Na území SO ORP Tišnov působí pět místních akčních skupin (MAS): 

− MAS Brána Vysočiny: 18 obcí v JZ části SO ORP, 
− MAS Brána Brněnska: 17 obcí v JZ části SO ORP, 
− MAS Boskovicko plus: 11 obcí v SV části SO ORP, 
− MAS Most Vysočiny: 5 obcí v Z části SO ORP, 
− MAS Zubří země: 2 obce v SZ části SO ORP. 
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Všechny uvedené MAS ve své strategii komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) ve strategické části 
zakotven důraz na rozvoj vzdělávání, ať už ve formě měkkých projektů nebo ve snaze o zlepšení 
infrastruktury pro vzdělání. 

 

MAS Brána Vysočiny, z. s. má uvedený jako strategický cíl ve své SCLLD „Zvýšit kvalitu života 
v území“, přičemž specifický cíl 3. Je „Zkvalitnit a diverzifikovat nabídku vzdělávání a 
volnočasových aktivit“. Dílčím cílem vztahujícím se ke vzdělávání je dílčí cíl 5. Zmodernizovat a 
diverzifikovat nabídku v oblasti vzdělávání pro různé cílové skupiny obyvatel. Pod tímto cíle se 
pro oblast vzdělávání skrývá zejména modernizace a vybavení prostor pro vzdělávání, škol a 
školských zařízení, rozšíření jejích kapacit; podpora nabídky alternativních vzdělávacích 
programů (forem vzdělávání); podpora sociální inkluze na školách (bezbariérové úpravy, 
kompenzační pomůcky, asistenti pedagoga); rozvoj specifických znalostí a dovedností u dětí, 
mládeže, ale i dospělých (finanční gramotnost, jazykové dovednosti apod.); přenos zkušeností a 
pozitivních vzorů mezi vzdělávacími institucemi uvnitř regionu i zvnějšku. 

 

MAS Brána Brněnska, z. s. věnovala vzdělání rozvojovou oblast C Společenský a sociální rozvoj, 
v níž jsou pro vzdělávání formulovány tři strategické cíle týkající se vzdělávání, a to:  

− Strategický cíl 5 Snižovat nezaměstnanost a zlepšit sociální začleňování ve venkovských 
oblastech – opatření 5.1.1 Výstavba či rekonstrukce prostor a vybavení pro zařízení, která 
doplní chybějící kapacitu současných MŠ a školních družin, opatření 5.1.2 Podpora 
provozu zařízení, která doplní chybějící kapacitu současných MŠ a školních družin. 

− Strategický cíl 7 Zvyšovat kvalitu výchovného a vzdělávacího procesu – specifický cíl 7.1 
Podpora infrastruktury pro předškolní a školní a mimoškolní vzdělávání - opatření 7.1.1. 
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků MŠ a ZŠ v klíčových 
kompetencích. 

– Strategický cíl 8 Podporovat komunitní vazby v sídlech a mezi sídly - specifický cíl 8.1 
Podpora vzdělávacích a informačních aktivit. 

 

MAS Boskovicko Plus, z. s. věnuje podpoře vzdělávání rovněž jeden strategický cíl, a to C: Kvalitní 
veřejné služby a podpora sociální soudržnosti. Ze specifických cílů se pak jedná o  

− C.1 Dostupné a kvalitní vzdělávání a péče o děti  
o opatření C.1.1 Zajištění kvalitních kapacit pro celoživotní vzdělávání. Z příkladů 

opatření jsou uvedeny následující: podpora materiálně technické vybavenosti sítě 
vzdělávacích zařízení pro zajištění kvalitní výuky i mimoškolní činnosti, podpora 
stavebně technického stavu a v odůvodněných případech zkapacitnění vzdělávacích 
zařízení popř. dětských skupin, zlepšujících podmínky pro vzdělávání, modernizace 
objektů vzdělávací infrastruktury včetně zázemí pro mimoškolní činnost a 
tělovýchovu a sport, projektů zaměřených na zatraktivnění přírodovědných a 
technických oborů, zázemí pro celoživotní vzdělávání, budování podmínek na 
společné vzdělávání žáků včetně žáků se specifickými potřebami, zkvalitňování 
knihoven.  

o opatření C.1.2 Rozvoj dovedností pedagogických pracovníků jsou uvedeny příklady 
plnění opatření: podpora projektů vzdělávání pedagogických pracovníků, projekty 
usnadňující inkluzi ve vzdělávacím procesu, vytváření podmínek pro systematickou 
práci výchovných poradců a asistentů ve školách, projekty zvyšující kvalitu 
vzdělávacího procesu a prevence negativních jevů (šikana, záškoláctví, toxikomanie) 
včetně zapojování rodiny, podpora spolupráce škol v horizontální i vertikální rovině 
(partnerství ZŠ – SŠ – VŠ), spolupráce s knihovnami. 
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MAS Most Vysočiny, o.p.s. zaměřila na oblast vzdělávání strategický cíl 8 Potřeby v oblasti 
vzdělávání, v němž jsou tři specifické cíle (SC) a šest opatření (OP) v následující struktuře: 

− SP C 8.1 Zachování sítě venkovských mateřských a základních škol 
o OP 8.1.1 Zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení poskytující předškolní, 

základní, středoškolské, zájmové a neformální vzdělávání vč. celoživotního  
• POP 8.1.1.1 Podpora rozšíření kapacit mateřských škol  
• POP 8.1.1.2 Stavební úpravy, pořízení vybavení 

− SP C 8.2 Zvýšení počtu pracovních sil s odbornou kvalifikací (technická, řemesla) 
o OP 8.2.1 Podpora polytechnické výchovy na ZŠ  
o OP 8.2.2 Propagace učňovského školství  
o OP 8.2.3 Propagace technických oborů 

− SP C 8.3 Podpora všeobecného vzdělávání 
o OP 8.3.1 Podpora subjektů neziskového sektoru zabývajících se terciálním 

vzděláváním  
o OP 8.3.2 Podpora vzniku komunitních škol 

 

MAS Zubří země pro oblast vzdělávání vyčlenilo strategický cíl 3 - Kvalitní veřejné služby a 
příležitosti pro volný čas, konkrétně specifický cíl 3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení. 

Na území SO ORP Tišnov působí rovněž několik svazků obcí (mikroregionů), jejich strategie však 
v současné době díky aktivnímu působení, a zejména možnostem financování MAS ustoupily spíše 
do pozadí. 

 

V rámci projektu Obce sobě byla zpracována v roce 2015 Strategie území správního obvodu ORP 
Tišnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a infrastruktury. Zde je oblast školství detailně popsána v analytické části, ovšem 
údaje za jednotlivé školy jsou získány za školní rok 2012/2013. V návrhové části jsou stanoveny 
dva problémové okruhy: (1) Zajistit kapacitní a kvalitní vzdělávání v ORP Tišnov a (2) 
Rekonstrukce a modernizace budov základních a mateřských škol. Pro ně jsou pak stanoveny čtyři 
cíle: 1.1 Vybudování svazkové mateřské školy, 1.2 Sjednocení základních škol do jednoho 
subjektu, 2.1 Rekonstrukce a modernizace budov, 2.2 Úspora energii v rámci svazku. 

 

V dubnu 2019 byl schválen nový Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021–2025. 
Ten se věnuje školství v rámci opatření A.1 Zkvalitnění školství a posílení prorodinných aktivit. 
Aktivita A.1.4 přímo zní Podpora realizace místnícho akčního plánu vzdělávání ORP Tišnov.  
V dalších aktivitách  je počítáno s řešením kapacit základních škol, s výstavbou nové mateřské 
školy, s modernizací vybavení mateřských a základních škol a s podporou aktivit škol ke 
zvalitnění vzdělávání. Zmiňováno je i problematika mimoškolní činnosti školských zařízení a 
podpora činnosti neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání. 

 

11 obcí SO ORP Tišnov spadá do území Brněnské metropolitní oblasti, pro kterou je zpracovaná 
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje 
integrované územní investice (ITI). V analytické části je popsána infrastruktura pro vzdělávání 
a školská zařízení ve vymezeném území. Většina výroků ve SWOT se týká silné pozice města Brna 
v oblasti vzdělávání. V analýze problémů a potřeb jsou spíše obecně formulované výroky, opět 
spíše cílené na Brno. Ve strategické části je pro oblast vzdělávání vymezena prioritní oblast C: 
Konkurenceschopnost a vzdělávání. Větší část oblasti je věnována konkurenceschopnosti, pro 
vzdělávání je určeno opatření C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, jehož 
cílem je Zvýšit dostupnosti, kapacitu a kvalitu zařízení pro CŽU; opatření C.5: Předškolní 
vzdělávání v BMO21 s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání v BMO a opatření C.6: Klíčové 
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kompetence již od počátečního vzdělávání zacílené na zvýšení kvality počátečního vzdělávání v 
oblastech vybraných klíčových kompetencí s důrazem na schopnost komunikovat v cizím jazyce. 

 

Krajské koncepce 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–
2020 (z března 2016) konstatuje, že po roce 2013 nastal proces zvyšování kapacity stávajících 
zařízení předškolního vzdělávání, kdy se provádějí stavební úpravy stávajících prostor, upravují 
se nevyužívané prostory v základních školách či se přestavují školnické byty, aby bylo možné 
přijmout co nejvyšší možný počet dětí. Nedostatek míst v zařízeních předškolního vzdělávání se 
projevuje nerovnoměrně, především v lokalitách s velkou výstavbou bytů a domů, dobrou 
dopravní obslužností a možností získání zaměstnání. 

V případě základních škol se počty žáků rovněž zvyšují, ale jejich kapacity jsou zatím dostačující. 
Obce se snaží zachovat základní školy na svém území i za cenu úhrady části finančních prostředků 
na vzdělávací činnost školy. Trendem je individuální integrace žáků ve školách, dochází k nárůstu 
počtu asistentů pedagogů ve třídách, školy se snaží o vytváření inkluzívního prostředí. Dochází 
také k výraznému nárůstu vzdělávaných žáků – cizinců. 

Dokument má stanoveny čtyři priority. V rámci Priority 1 Kvalita vzdělávání chce Jihomoravský 
kraj realizovat podporu matematického, jazykového, polytechnického, občanského a ICT 
vzdělávání na základních školách a polytechnického vzdělávání na mateřských školách. Při 
základních školách chce kraj podporovat vybavení i zřizování školních dílen, laboratoří a školních 
zahrad a posilovat jejich využívání pro praktickou výuku žáků. Dále se bude podporovat 
spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, využívat materiální zázemí středních 
škol pro vzdělávání žáků základních škol. V rámci bezpečného školního prostředí bude 
podporována realizace preventivních programů, v případě rozvoje výuky cizích jazyků se bude 
jednat o podporu jazykového vzdělávání celých pedagogických týmů MŠ a ZŠ včetně zavádění 
nových technologií do výuky cizích jazyků. 

Priorita 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání podporuje činnost asistentů pedagoga a specialistů ve 
školních poradenských pracovištích. Opatření cílí také na podporu sociálně znevýhodněných dětí 
a dále nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů. Priorita 3 Sbližování vzdělávání a trhu 
práce cílí na podporu zakládání fiktivních žákovských firem, podporu rozvoje podnikavého 
postoje a přenos příkladů dobré praxe. Kraj chce také rozvíjet kariérové poradenství. Poslední 
Priorita 4 Efektivita vzdělávání řeší zajištění odpovídajících kapacit jednotlivých zařízení z oblasti 
vzdělávání a efektivní systém financování. 

 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 (z června 2016) se 
soustředí na dvě prioritní osy, a sice I.) vzdělávání a zaměstnanost a II.) rozvoj lidského potenciálu 
a sociální začleňování. První prioritní osa míří především na kvalitu a strukturu školství (tj. 
optimalizace vzdělávacích oborů, spolupráce škol ve smyslu sdílení zkušeností a vzájemné 
podpory či sdílení technického zázemí pro výuku) a propojení školství a praxe (tj. přímá podpora 
spolupráce zaměstnavatelů a škol, zvýšení otevřenosti škol veřejnosti). V rámci druhé prioritní 
osy jsou řešeny především age management, aktivní a pozitivní stárnutí, rozvoj občanské 
společnosti, sociální začleňování či integrace cizinců. 

 

Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 pro území 
Jihomoravského kraje, aktualizovaný v červnu 2016, obsahuje z oblasti vzdělávání tyto aktivity: 
investiční projekty MŠ (zajištění dostatečné prostorové kapacity pro předškolní vzdělávání), 
investiční projekty ZŠ (zvětšení ploch a technického vybavení učeben a dílen), inkluzivní 
vzdělávání (zvýšení počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol a tříd), zkvalitnění 
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vzdělávání v klíčových kompetencích s praktickým uplatněním a zkvalitnění vzdělávání 
odborných předmětů. 

Mezi prioritními aktivitami Akčního plánu SRR se zvýšeným významem pro rozvoj 
Jihomoravského kraje je uvedeno zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT vybavení 
pro rozvoj nadaných studentů a usměrnění jejich přednostní orientace na obory spojené 
s rozvojem daného regionu a jeho rozvojového potenciálu. V rámci velmi významných aktivit se 
nachází také zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání; dále podpora 
motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní segmenty 
místních trhů práce a rovněž pak podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin 
obyvatelstva. 

 

Národní koncepce 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 se zaměřuje na tři průřezové 
priority, a to snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její 
klíčový předpoklad a odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

Dle tohoto dokumentu je tak nutné zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané 
péče (tj. poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný, včasná diagnostika potíží dětí, 
systematické posilování sítě mateřských škol, posilování spolupráce mezi rodinou a školním 
prostředím) a omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do 
hlavního vzdělávacího proudu (tj. eliminace odkladů školní docházky, zlepšování kvality 
vzdělávání na druhém stupni základních škol, podpora zájmového vzdělávání).  

Dále materiál zmiňuje dokončení a zavedení kariérního systému pro učitele a zlepšování 
podmínek pro jejich práci (tj. dokončení standardu profese učitele, dokončení návrhu kariérního 
systému pro učitele a jeho provázání se systémem počátečního i dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků); modernizaci počátečního vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání 
ředitelů; srozumitelnější popsání cíle vzdělávání; modernizaci systému hodnocení na úrovni 
dítěte, žáka a studenta a modernizaci hodnocení na úrovni školy. 

V neposlední řadě text také obsahuje opatření posilovat prvky strategického řízení ve vzdělávací 
politice; posílit hodnocení vzdělávacího systému a zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání 
včetně široké veřejnosti (tj. vyjasnění vztahů mezi školami a jejich zřizovateli, vytvoření platforem 
pro komunikaci mezi školami a jejich zřizovateli). 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 
2015–2020 upozorňuje na nedostatečné kapacity mateřských škol (především ve velkých 
městech a některých přilehlých aglomeracích). Mezi opatření tak náleží i navýšení kapacity MŠ 
v místech potřeby, zvýšení zodpovědnosti a zainteresovanosti obcí v této problematice a podpora 
vzniku MŠ určených ke vzdělávání dětí zaměstnanců. Dalšími opatřeními jsou zavedení 
posledního roku předškolního vzdělávání jako povinného, posílení spolupráce mezi rodinou a 
školním prostředím, cílené zvyšování účasti na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit 
ohrožených sociálním vyloučením. Dlouhodobý záměr v oblasti MŠ řeší také diskuzi o úrovni 
kvalifikačních předpokladů pro výkon učitele MŠ, zhodnocení dosavadních zkušeností 
s uplatňováním rámcových a školních vzdělávacích programů. Dokument se rovněž zaměřuje na 
návrh systémového řešení v oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let. 

V rámci základního vzdělávání se zabývá dlouhodobý záměr zvýšeným počtem žáků na 1. stupni 
ZŠ, a proto zavádí opatření navýšení kapacity základních škol v místech potřeby. Dokument 
rovněž řeší odklady povinné školní docházky v tom smyslu, že je třeba snižovat jejich mezikrajské 
rozdíly a naopak zvyšovat kvalitu pedagogické práce na 1. stupni, aby nemuselo k odkladům 
docházet. Dlouhodobý záměr rovněž konstatuje potřebu nenavyšovat podíl žáků na nižším stupni 
víceletých gymnázií. Na pedagogický sbor se zaměřují opatření zlepšující přípravu v programech 
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fakult připravujících učitele základních škol, ale také zvyšující efektivitu dalšího vzdělávání 
učitelů ZŠ v kurzech a jiných dlouhodobých formách podpory zaměřených na inovace ve 
vzdělávacích programech. Stejně tak zlepšit materiální, finanční aj. podmínky pro činnost 2. 
stupně ZŠ. 

Dokument také obsahuje opatření podpory spolupráce ZŠ se SŠ a zaměstnavateli při realizaci 
praktické výuky, zhodnocení dosavadní zkušenosti s uplatňováním rámcových a školních 
vzdělávacích programů a provedení případných obsahových úprav. Dlouhodobý záměr se také 
věnuje vytvoření mechanismu pro shromažďování všech podnětů k úpravě kurikulárních 
dokumentů a zapojení aktivit vedoucích ke zdravému životnímu stylu. Materiál se v neposlední 
řadě rovněž zaměřuje na podporu propojování školního a mimoškolního vzdělávání. 

 

3.1.3 VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE V ORP TIŠNOV  

SO ORP Tišnov má celkem 59 obcí. Z toho ve 22 obcích sídlí 27 ředitelství škol, přičemž základní 
školy jsou převážně spojené s mateřskými školami. Pouze v jednom případě je spojená se základní 
školou a mateřskou školou i základní umělecká škola, a to v Lomnici u Tišnova. Téměř všechny 
školy mají zpracovanou koncepci. Nejčastěji ji aktualizují každoročně, či průběžně.   

 
Obr. 3: Mateřské a základní školy na území SO ORP Tišnov ve školním roce 2019/2020 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 
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V ORP se nachází celkem 22 mateřských škol ve 21 obcích (3 MŠ v Tišnově a pobočka MŠ Deblín 
v Maršově). Z dalších zařízení péče pro předškolní děti funguje v Lomničce lesní školka a 
v Tišnově působí Dětské skupiny Potůček a zařízení školkového typu pro děti od 2 do 4 let Jezírko. 

V ORP se nachází 17 základních škol v 15 obcích. 11 ZŠ je součástí jedné organizace spolu s MŠ, 
5 ZŠ je samostatných, 1 škola spojuje ZŠ a SŠ. 8 škol má pouze 1. stupeň (v některých případech 
jsou zastoupeny jen některé třídy 1. stupně) a 8 škol má 1. i 2. stupeň, SŠ a ZŠ Tišnov má jen 
některé třídy 2. stupně (speciální třídy).  

V SO ORP Tišnov je pouze jedno město – Tišnov s 9 257 obyvateli k 31. 12. 2018. V Tišnově se 
nachází tři MŠ a čtyři ZŠ (jedna ZŠ je spojena se SŠ). V dalších pěti obcích, které mají víc než tisíc 
obyvatel – Deblín, Drásov, Lomnice, Nedvědice a Předklášteří, se převážně nacházejí základní 
školy a mateřské školy s jídelnami i školními družinami. V obcích s více než 500 obyvateli 
(Doubravník, Hradčany, Lažánky, Lomnička, Malhostovice, Sentice) se většinou nachází pouze 
jedno školské zařízení, v některých případech sloučená MŠ a ZŠ.  

Tab. 3: Zastoupení školských zařízení v obcích SO ORP Tišnov ve školním roce 2019/2020 
Typ zařízení Počet zařízení Podíl obcí se zařízením 

Počet obcí s mateřskou školou 21 36 % 

Počet obcí se základní školou jen 1 stupeň 8 14 % 

Počet obcí se základní školou 1 i 2 stupeň 9 15 % 

Počet středních škol 3 3 % 

Počet základních uměleckých škol 2 3 % 

Počet jazykových škol 2 2 % 

Počet vyšších odborných škol 0 0 % 

Počet vysokých škol 0 0 % 

Pramen: MAP Tišnov. 

 

Zřizovateli MŠ a ZŠ jsou obce s výjimkou ZŠ ZaHRAda v Tišnově, která je zřízena neziskovou 
organizací Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, a SŠ a ZŠ Tišnov, kterou zřizuje 
Jihomoravský kraj. 

Od 1. 9. 2019 je v provozu Svazková mateřská škola Venkov v Železném s kapacitou 50 dětí 
a od roku 2021 by měla vzniknout MŠ ve Všechovicích. MŠ v Železném zřizuje Dobrovolný svazek 
obcí Tišnovsko a je tak jednou ze 3 svazkových škol v ČR. 

V návaznosti na realizaci pilotního projektu Svobodné školy, uskutečněného ve školním roce 
2018/2019 ve Vohančicích pod záštitou Základní školy ZaHRAda, probíhají další přípravné práce 
na založení Základní školy Adama Bernaua. Ve školním roce 2019/2020 funguje Škola Adama 
Bernaua ve formě sdruženého vzdělávání dětí v režimu domácího vzdělávání. Od školního roku 
2020/2021 se předpokládá zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT s 
předpokládanou kapacitou 40 žáků (tato kapacita je navržena pro budovu školy ve Vohančicích 
Krajskou hygienickou stanicí) a poskytování služeb dle školského zákona. Součástí Školy Adama 
Bernaua je také centrum neformálního vzdělávání pro děti školního a předškolního věku, mládež, 
rodiny a dospělé. 

Tab. 4: Mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy v obcích SO ORP Tišnov 
ve školním roce 2019/2020 

Obec 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2018 

MŠ ZŠ ZUŠ 

Borač 349 MŠ POHÁDKA - - 

Brumov 245 - ZŠ Brumov - 

Deblín 1 050 ZŠ a MŠ Deblín (*součástí je MŠ v Maršově) - 

Dolní Loučky 1 256 ZŠ a MŠ Dolní Loučky - 

Doubravník 849 ZŠ a MŠ Doubravník - 

Drásov 1 836 ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov - 

Hradčany 658 MŠ Hradčany - - 
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Obec 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2018 

MŠ ZŠ ZUŠ 

Katov 255 - ZŠ Katov - 

Lažánky 710 ZŠ a MŠ Lažánky - 

Lomnice 1 428 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 

Lomnička 539 MŠ Lomnička - - 

Malhostovice 967 MŠ Malhostovice - - 

Nedvědice 1 350 ZŠ a MŠ Nedvědice - 

Maršov 517 MŠ Deblín*  - 

Níhov 238 MŠ Níhov - - 

Olší 326 ZŠ a MŠ Olší - 

Předklášteří 1 420 ZŠ a MŠ Předklášteří - 

Sentice 636 ZŠ a MŠ Sentice - 

Svatoslav 435 MŠ Svatoslav - - 

Štěpánovice 521 MŠ Štěpánovice - - 

Tišnov 9 257 
MŠ Na Paloučku,  

MŠ Sluníčko 
MŠ U Humpolky 

ZŠ Tišnov, Smíškova 
ZŠ Tišnov, 28. října 

ZŠ ZaHRAda 
SŠ a ZŠ Tišnov 

ZUŠ 
Tišnov 

Žďárec 367 ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec - 

Železné 485 Svazková MŠ VENKOV - - 

Pramen: Český statistický úřad, MAP Tišnov. Pozn.: Uvedeny jsou jen obce, v nichž se nachází školské zařízení. 

 

Z dalších zařízení péče pro předškolní děti funguje v Lomničce lesní školka. Rodinné centrum 
Studánka v Tišnově provozuje zařízení školkového typu Jezírko pro děti od 2 do 4 let Jezírko (po 
domluvě případně i pro mladší děti, péče je plně hrazena rodiči) a dětskou skupinu Potůček 
(financování z OP Zaměstnanost). DS Potůček je určená pro tišnovské děti mladší 4 let, které se z 
kapacitních důvodů nedostaly do MŠ. Kapacita dětské skupiny je 23 míst. Docházka je možná vždy 
pouze po dobu jednoho školního roku, 

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko provozuje Lesní rodinný klub na Tišnovsku. Pracuje na 
principech lesní školky a cílem je zapojit celé rodiny. Hlídání dětí funguje od 8 do 16 hodin. Klub 
nemá doložku MŠMT. Maximální počet dětí ve věku 3–7 let, které klub mohou navštěvovat, je 19.  

Na území SO ORP Tišnov se nachází tři střední školy, a to Gymnázium Tišnov, Střední škola 
a Základní škola Tišnov a Střední odborná škola Fortika.  

Jazykové vzdělávání nabízí v Tišnově ZuZu English Education, z.s., která se zaměřuje na kurzy pro 
děti, a soukromá jazyková škola Angličtina pro život. V Tišnově má pobočku AML jazyková škola. 
V Borači působí Jeremy Taylor. 

 

3.1.4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Základní statistiky 

V 21 mateřských školách se v ORP Tišnov se ve školním roce 2018/2019 nachází celkem 50 
běžných tříd s kapacitou 1275 míst, které navštěvuje 1235 dětí Počet dětí v MŠ má v posledních 
dvou letech mírně rostoucí tendenci. Počet tříd se od školního roku 2016/2017 zvýšil ze 47 na 50, 
adekvátně narostla i kapacita tříd. Na území ORP není provozována žádná MŠ se speciální třídou. 

Tab. 5: Vývoj počtu tříd a dětí v MŠ v ORP Tišnov v letech 2014/2015 až 2018/2019 
Školní rok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Kapacita (max. počet dětí) 1240 1225 1223 1266 1275 

Počet běžných tříd 48 47 47 49 50 

Počet dětí v běžných třídách 1218 1197 1191 1228 1235 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, únor 2019. 
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Celková kapacita MŠ je ve školním roce 2018/2019 naplněna z téměř 97 %. S výjimkou MŠ 
v Lažánkách s 80% naplněností (volná kapacita činí ale pouze 6 míst) je naplněnost všech 
ostatních MŠ přes 90 %, v 7 případech dokonce 100 %. S ohledem na růst počtu obyvatel v 50 
obcích z 59 v letech 2009–2018 jsou aktuální kapacity na hraně. Samospráva na to reaguje 
výstavbou nových MŠ. V Tišnově by měla být v září 2021 otevřena MŠ Na Honech s kapacitou 100 
dětí ve 4 třídách, v Železném bude v září 2019 otevřena Svazková mateřská škola Venkov 
zřizovaná DSO Tišnovsko s kapacitou 50 dětí ve dvou třídách. Je připravována výstavba MŠ ve 
Všechovicích s kapacitou 34 dětí. Tento nárůst kapacit se koncentruje pouze do jihovýchodní části 
ORP, kde je nejvyšší nárůst počtu obyvatel. 

Dle údajů škol jsou volné pouze jednotky míst a počet neuspokojených žádostí o přijetí do MŠ pro 
školní rok 2018/2019 činil 58. Oproti předchozímu roku jde ale o výrazné snížení převisu, a to 
zejména v tišnovských MŠ. Pro školní rok 2017/2018 bylo počet neuspokojených žádostí 140. Dle 
komentářů škol jde téměř výhradně o děti mladší 3 let, v některých případech potom o děti mimo 
školské obvody MŠ.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo v MŠ celkem 50 dětí s odkladem nástupu do prvního ročníku. 
Vztáhneme-li tento počet k počtu dětí v 1. ročnících, tak jde cca o 13 % jejich počtu. 

Tab. 6: Stavy tříd a dětí v jednotlivých ročnících MŠ v SO ORP Tišnov ve školním roce 2018/2019 
 

Škola Kapacita 
Počet 

běžných 
tříd 

Počet 
dětí v 

běžných 
třídách 

Počet dětí se 
speciálními 

vzdělávacími 
potřebami 

Naplněnost 
(%) 

1 MŠ Pohádka Borač 25 1 23 0 92,0 

2 MŠ Hradčany 25 1 25 1 100,0 

3 MŠ Lomnička 25 1 25 0 100,0 

4 MŠ Malhostovice 45 2 42 0 93,3 

5 MŠ Níhov 20 1 20 0 100,0 

6 MŠ Svatoslav 27 1 25 1 92,6 

7 MŠ Štěpánovice 25 1 24 1 96,0 

8 MŠ Na Paloučku Tišnov 130 5 128 1 98,5 

9 MŠ Sluníčko Tišnov 132 5 130 5 98,5 

10 MŠ U Humpolky Tišnov 140 5 133 3 95,0 

11 ZŠ a MŠ Deblín (MŠ Maršov) 82 3 80 2 97,6 

12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 88 3 83 4 94,3 

13 ZŠ a MŠ Doubravník 56 2 53 3 94,6 

14 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov 140 5 137 2 97,9 

15 ZŠ a MŠ Lažánky 30 1 24 1 80,0 

16 ZŠ a MŠ Nedvědice 54 2 54 0 100,0 

17 ZŠ a MŠ Olší 22 1 22 0 100,0 

18 ZŠ a MŠ Předklášteří 73 3 66 3 90,4 

19 ZŠ a MŠ Sentice 40 2 40 0 100,0 

20 ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec 32 2 31 1 96,9 

21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 64 3 70 1 109,4 

 CELKEM 1 275 50 1 235 29 96,9 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 

 

Z 21 mateřských škol jich je 8 jednotřídních, 5 dvojtřídních, 4 trojtřídní a 4 pětitřídní. Největší MŠ 
jsou 3 MŠ v Tišnově a v 1 MŠ Drásově; tyto MŠ mají kapacitu od 130 (MŠ Tišnov, Horova) do 140 
(MŠ Tišnov, U Humpolky; ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov) dětí. V těchto MŠ zajišťuje provoz 10 pedagogů, 
V jednotřídních MŠ zajišťují provoz obvykle dva pedagogové, u dvojtřídních 3 nebo 4, 
u trojtřídních 5 nebo 6. Celkově připadá na jednoho pedagoga zhruba 13 dětí. 
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Tab. 7: Vývoj počtu pracovníků MŠ v SO ORP Tišnov v letech 2014/2015 až 2018/2019 

Pracovníci 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Počet pedagogických pracovníků – učitelů 96 94 94 97 99 

Úvazky pedagogických pracovníků – učitelů  89,193 89,025 89,76 92,59 94,15 

Počet ostatních pedagogických pracovníků  
(asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný 
poradce, psycholog, logoped apod.) 

11 15 18 25 26 

Úvazky ostatních pedagogických pracovníků  5,0 7,5 9,16 15,25 15,65 

Počet ostatních pracovníků 55 55 55 55 52,6 

Úvazky ostatních pracovníků  44,016 44,328 44,548 40,593 40,198 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, únor 2019. 

 

Počet pedagogických pracovníků za posledních 5 školních roků v podstatě stagnuje – mezi 
školními roky 2014/2015 a 2015/2016 se snížil z 96 na 94 a tento počet zůstal i pro školní rok 
2016/2017, následně se pro školní rok 2017/2018 zvýšil na 97 a další dva pedagogové přibyli pro 
školní rok 2018/2019. V přepočtu na úvazky se však mírně navýšil, a to na 94,15 úvazků ve 
školním roce 2018/2019. Na chodu MŠ se dále ve školním roce 2018/2019 podílelo 52,6 ostatních 
pracovníků a 26 ostatních pedagogických pracovníků, jejich počet se postupně navyšuje (ve 
školním roce 2014/2015 bylo těchto pracovníků pouze 11).  

Tab. 8: Počty pedagogů a dalších pracovníků v jednotlivých MŠ ve školním roce 2018/2019 
 

Škola 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Počet  
učitelů 

Počet 
ostatních 

pedagogických 
pracovníků 

Počet 
ostatních 

pracovníků 

Počet žáků 
v přepočtu 
na učitele 

 Σ úvazky Σ úvazky Σ úvazky  

1 MŠ Pohádka Borač 1 23 2 2 0 0 1 1 11,5 
2 MŠ Hradčany 1 25 2 2 1 0,25 1 0,5 12,5 
3 MŠ Lomnička 1 25 2 2 0 0 1 1 12,5 
4 MŠ Malhostovice 2 42 4 3,5 0 0 3 2,438 10,5 
5 MŠ Níhov 1 20 2 1,72 0 0 3 0,935 10,0 
6 MŠ Svatoslav 1 25 3 2,2 2 1 0 0 8,3 
7 MŠ Štěpánovice 1 24 2 1,81 0 0 2 1,1 12,0 
8 MŠ Na Paloučku Tišnov  5 128 10 9,5 1 0,5 6 6 12,8 
9 MŠ Sluníčko Tišnov 5 130 10 10 4 2,5 4 3,1 13,0 

10 MŠ U Humpolky Tišnov 5 133 10 10 3 2 9 8,2 13,3 
11 ZŠ a MŠ Deblín (MŠ Maršov) 3 80 6 6 2 0,575 4 3,5 13,3 
12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 3 83 6 6 3 2 3 1,5 13,8 
13 ZŠ a MŠ Doubravník 2 53 4 4 3 2 0 0 13,3 
14 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov 5 137 10 10 1 1 0 0 13,7 
15 ZŠ a MŠ Lažánky 1 24 2 2 1 1 1 1 12,0 
16 ZŠ a MŠ Nedvědice 2 54 4 4 0 0 3 1,3 13,5 
17 ZŠ a MŠ Olší 1 22 2 1,65 1 0,4 2 1,7 11,0 
18 ZŠ a MŠ Předklášteří 3 66 5 5 2 2 2 1,625 13,2 
19 ZŠ a MŠ Sentice 2 40 4 3,27 0 0 4 2,6 10,0 
20 ZŠ a MŠ V. Havla, Žďárec 2 31 3 2,8 1 0,5 1,6 1,6 10,3 
21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 3 70 6 4,7 1 0,5 2 0,9 11,7 

 CELKEM 50 1 235 99 94,15 26 16,225 52,6 39,998 12,5 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 

 

Z celkových 21 má 20 MŠ zahradu, některé z nich však nemají dostatek herních prvků pro děti 
nebo dalšího vybavení a vyžadují dovybavení či rekonstrukci. Samostatné tělocvičny obvykle MŠ 
nemají – v případě potřeby a zimních měsících využívají často tělocvičny jiných subjektů v obci. 
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Spádovost a školské obvody 

Děti z 39 obcí, v nichž není mateřská škola, musí dojíždět do MŠ v jiných obcích. Z nejvíce obcí 
dojíždí děti do MŠ v Dolních Loučkách a v Lomnici. Větší počet spádových obcí z ORP mají i MŠ 
v Drásově, v Tišnově, v Deblíně, ve Žďárci a Níhově. MŠ v Nedvědici navštěvují děti z obcí mimo 
území ORP (zejména Ujčov, Chlébské, Sejřek, Věžná, Smrček). Naopak děti z obcí Osiky a Brumov 
využívají obvykle MŠ v Černovicích (ORP Boskovice), z Křižínkova ve Velké Bíteši a z Borovníku 
v Březí (obojí ORP Velké Meziříčí). 10 MŠ slouží až na výjimky pouze dětem z obce, kde MŠ působí. 

 
Obr. 4: Spádovost do mateřských škol na území SO ORP Tišnov 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 

 

Školské obvody mateřských škol kopírují spádové obvody pouze částečně. 16 obcí z těch, v nichž 
není MŠ (41 %), nemá uzavřenou dohodu s obcí s MŠ (a návazně vyhláškou stanoven školský 
obvod). U 14 mateřských škol jsou jejich spádové obvody tvořeny pouze územím obcí, v nichž 
působí. Větší školské obvody mají zejména MŠ v Dolních Loučkách, ve Žďárci, v Deblíně, v Drásově 
a v Železném. Svazková MŠ v Železném bude v provozu od 1. 9. 2019. V prvním polovině roku 
2019 ji nenavštěvovaly ještě žádné děti. Obce v okolí Železného, které se na jejím vybudování a 
provozu v rámci svazkového projektu podílejí, už ale mají uzavřeny dohody o školských obvodech. 

Bez ohledu na školské obvody navštěvují jednotlivé MŠ děti z dalších obcí (pouze do 3 MŠ se 
nehlásí děti mimo školský obvod). Do řady MŠ se hlásí děti z širšího území a územní vazby se 
různě překrývají.  
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Obr. 5: Školské obvody mateřských škol na území SO ORP Tišnov 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 

 

Rovné příležitosti v mateřských školách 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v mateřských školách celkem 25 dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tj. 2,0 % ze všech dětí navštěvujících MŠ (v Jihomoravském kraji činil 
tento podíl 3,7 %). Děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly ve 14 MŠ (ve dvou případech 
3 děti, jednou 4 děti. Z uvedených 25 dětí bylo 6 dívek. Ve všech případech šlo o zdravotně 
postižené (18 dětí se 3 stupněm podpůrných opatření, 6 autistů). 

Individuální vzdělávání má 5 dětí ve 4 MŠ. Žádné dítě v MŠ nebylo diagnostikováno jako nadané 
(v celém Jihomoravském kraji jsou to pouze 2 děti). 

Ve školním roce 2017/2018 bylo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 23 a v roce 
2016/2017 pouze 18. 

 

Další charakteristiky vzdělávání v MŠ 

Ve školním roce 2018/2019 je anglický jazyk v rámci běžné výuky zařazen pouze v MŠ v Dolních 
Loučkách a v MŠ v Lomnici. 6 dalších MŠ nabízí kroužky angličtiny (MŠ Malhostovice, MŠ Na 
Paloučku Tišnov, MŠ Deblín, MŠ Drásov, MŠ Předklášteří a MŠ Sentice). Kroužky jsou ve většině 
případů zajištěny externě (individuální lektor, nebo organizace).  

Zájmové kroužky celkově nabízí 12 mateřských škol. Vedle zmíněné angličtiny jde nejčastěji 
o pohybové kroužky (7x), keramiku (3x), edukativně-stimulační skupiny (3x), náboženství (3x), 
logopedii (2x) či hru na flétnu (2x). 6 MŠ nabízí 3 a více kroužků. 
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Do systémových projektů jsou dle šetření v únoru 2019 zapojeny 4 mateřské školy (jedna z nich 
do 2 projektů). 

 

3.1.5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Základní statistiky 

V SO ORP Tišnov se nachází 17 základních škol ve 14 obcích. 11 ZŠ je součástí jedné organizace 
spolu s MŠ, 5 ZŠ je samostatných, 1 škola spojuje ZŠ a SŠ. 7 škol má pouze 1. stupeň (v některých 
případech jsou zastoupeny jen některé třídy 1. stupně, u ZŠ ZaHRAda ročníky postupně přibývají, 
proto 2. stupeň zatím není kompletní) a 10 škol má 1. i 2. stupeň, přičemž SŠ a ZŠ Tišnov má 
všechny třídy speciální. Počet základních škol v regionu je dlouhodobě stabilní. Zřizovateli všech 
základních škol jsou až na dvě výjimky obce, v nichž školy působí. Zmíněnými výjimkami jsou ZŠ 
ZaHRAda, zřizovaná spolkem pro komunitní plánování Hnízdo, a SŠ a ZŠ Tišnov zřizovaná 
Jihomoravským krajem.  

Ze 17 škol má 8 škol kapacitu do 100 žáků, 7 škol 100–499, 2 školy má kapacitu 500 a více žáků. 
Skutečný počet žáků ve školním roce 2018/2019 byl v 10 školách nižší než 100, v 5 školách byl 
počet žáků v rozmezí 100–499 a ve 2 školách byl vyšší než 500 žáků. Celkově jsou využity kapacity 
škol na 73,7 %. Tento nízký podíl je dán zejména kapacitními rezervami nejmenších škol 
v Brumově, Olší a Senticích a také u relativně velkých škol v Dolních Loučkách, Lomnici, Nedvědici 
a Žďárci. V těchto uvedených školách je naplněnost menší než 60 %. 

Málotřídních škol je v ORP celkem 7, tj. jde o 7 z 8 škol majících pouze 1. stupeň (vč. ZŠ ZaHRAda, 
kde je jeden žák v 6. třídě). ZŠ Předklášteří je jediná ZŠ pouze s 1. stupněm, která není málotřídní. 

Tab. 9: Stavy tříd a žáků v jednotlivých ročnících škol ve školním roce 2018/2019 
 

Škola 

K
a

p
a

ci
ta

 

Počet 
tříd 

Počet žáků  Počet žáků v jednotlivých ročnících 

N
a

p
ln

ě
n

o
st

 
(%

)  

celkem 

z 
toho 

se 
SVP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 ZŠ a MŠ Deblín 250 11 233 71 23 22 20 41 37 16 21 27 26 93,2 

12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 350 9 208 35 24 24 28 25 25 22 18 19 23 59,4 

13 ZŠ a MŠ Doubravník 80 3 48 9 15 8 4 8 13 – – – – 60,0 

14 ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov 418 17 350 76 46 47 37 53 38 45 32 31 21 83,7 

15 ZŠ a MŠ Lažánky 50 2 35 2 6 8 9 12 0 – – – – 70,0 

16 ZŠ a MŠ Nedvědice 340 9 195 35 17 23 17 23 21 26 25 22 21 57,4 

17 ZŠ a MŠ Olší 40 1 18 2 5 6 1 2 4 – – – – 45,0 

18 ZŠ a MŠ Předklášteří 120 5 99 19 15 22 19 20 23 – – – – 82,5 

19 ZŠ a MŠ Sentice 25 1 5 0 5 0 0 0 0 – – – – 20,0 

20 ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec 250 7 75 8 8 7 9 9 12 6 6 8 10 30,0 

21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 390 10* 198 52 22 24 21 24 23 23 27 17 17 50,8 

22 ZŠ Brumov 35 1 13 1 1 2 4 3 3 – – – – 37,1 

23 ZŠ Katov 40 2 36 6 7 7 9 6 7 – – – – 90,0 

24 ZŠ Tišnov, 28. října 1030 37 885 141 87 86 94 96 110 115 105 95 97 85,9 

25 ZŠ Tišnov, Smíškova 600 24 596 93 77 70 71 74 58 58 57 69 62 99,3 

26 ZŠ ZaHRAda 70 4 40 7 14 7 7 10 1 1 0 0 0 57,1 

27 SŠ a ZŠ Tišnov 60 3** 24 24 2 0 1 0 2 5 6 4 4 40,0 

 CELKEM 4148 146 3058 581 374 363 351 406 377 317 297 292 281 73,7 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 
* Na ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice je jedna speciální třída. ** Žáci SŠ a ZŠ Tišnov jsou vzděláváni ve speciálních třídách, 
tj. všichni žáci v nich jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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Základní školy v SO ORP mají v 9 ročnících celkem 146 tříd a 3 058 žáků. Průměrný počet žáků na 
třídu činí tedy 20,9. Nejvyšší počet žáků je pro školní rok 2018/2019 v 4. ročníku (406), nejméně 
naopak v 9. ročníku (281).  

V běžných třídách se vzdělává 581 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. 19 % 
z celkového počtu žáků). Celkem se ve 3 speciálních třídách na SŠ a ZŠ Tišnov vzdělává 24 žáků a 
v 1 třídě na ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice vzdělává 9 žáků.  

Při zápisech do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 byly odmítnuti žáci pouze ve dvou školách. 
Větší počet odmítnutých byl pouze u ZŠ Smíškova v Tišnově. V tomto ohledu je s přihláškami 
největší tlak na velké tišnovské ZŠ.  

Tab. 10: Počty tříd a žáků škol v ORP Tišnov ve školním roce 2018/2019 

Ročník 
Běžné třídy 

počet tříd počet žáků celkem 
počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

1. 19,3 374 

296 

2. 16,8 363 

3. 17,1 351 

4. 18,2 406 

5. 16,6 377 

6. 15,5 317 

285 
7. 13,5 297 

8. 14,5 292 

9. 13,5 281 

Celkem 146 3 058 581 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 
Pozn.: V případě, že v malotřídní škole jsou dva ročníky vyučovány v jedné třídě, byla každé třídě přiřazena 
hodnota 0,5. 

 

K výuce slouží celkem 146 kmenových učeben (školní rok 2018/2019). 43 učeben je 
specializovaných (podíl 29,5 % z celkového počtu učeben). Nejčastěji jsou na školách zastoupeny 
specializované učebny informatiky (13x). 8 ZŠ má dílny, 7 ZŠ má učebnu výtvarné výchovy. Po 6 
ZŠ disponuje učebnou cizích jazyků, učebnou hudební výchovy a další specializovanou učebnou. 
Učebnu fyziky a přírodopisu mají 4 školy, učebnu chemie a zeměpisu po 1 škole. 

Tab. 11: Vývoj počtu tříd a žáků škol v ORP Tišnov 
Počty tříd a žáků 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Kapacita (maximální počet žáků) 3900 4079 4119 n 4148 

Počet kmenových učeben n n 133 n 146  

Počet specializovaných učeben n n 54 n 43 

Počet běžných tříd 122 128 133 138 146 

Počet žáků v běžných třídách 2646 2781 2882 2993 3058 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 407 413 463 502 581 

Počet speciálních tříd 4 4 4 4 4 

Počet žáků ve speciálních třídách 37 29 27 32 33 

Počet neuspokojených žádostí u zápisu do 1. třídy 0 0 0 n 22 

Počet zájmových kroužků, které jsou k dispozici 138 140 139 n 114* 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, únor 2019; n = nezjišťováno. 
* Na rozdíl od předchozích šetření byl v roce 2019 v odpovědích uváděn výčet kroužků. 

 

Celková kapacita základních škol stejně jako počet žáků v běžných třídách v posledních pěti letech 
roste, mírně se zvýšil i počet kmenových tříd. Rovněž roste počet žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami; počet speciálních tříd je stabilní (celkem 4).  
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Počty pedagogických pracovníků mírně vzrostly mezi roky 2014/2015 a 2015/2016 a poté od 
školního roku 2016/2017 tři roky počet pracovníků stoupal pravidelně. V roce 2018/2019 činil 
celkový počet pedagogických pracovníků 339 (z toho 229 učitelů a 109,75 ostatních 
pedagogických pracovníků; počet ostatních pedagogických pracovníků narostl za pět let více 
2,6 x a jejich úvazky 3,3 x). Na chodu ZŠ se dále podílelo 76 ostatních pracovníků, tento počet je 
dlouhodobě více méně stabilní. Celkově připadá na jednoho učitele v přepočtu na úvazky 13,4 
žáků, zatímco ve školním roce 2016/2017 to bylo 15,6 žáků.  

Tab. 12: Vývoj počtu pracovníků ZŠ v ORP Tišnov 
Pracovníci ZŠ 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Počet pedagogických pracovníků – učitelů 191 204 204 214 229 

Úvazky pedagogických pracovníků – učitelů  175,154 182,22 184,826 202,6208 210,5398 

Počet ostatních pedagogických pracovníků 41 57 65 97 110 

Úvazky ostatních pedagogických pracovníků 21,65 27,15 37,75 60,776 71,23 

Počet ostatních pracovníků 75 79 80 75 76 

Úvazky ostatních pracovníků  64,15 65,82 65,028 61,85 62,075 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, únor 2019.  
 

Malotřídní školy s pouze prvním stupněm obvykle zaměstnávají 2–4 učitele. U škol s I. i II. 
stupněm se počet učitelů pohybuje mezi 10 a 20. Největší školy mají i přes 30 nebo 40 učitelů. 
Počty ostatních pedagogických pracovníků úzce souvisí s počty žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, s jejich nárůstem se zvýšil i počet ostatních pedagogických pracovníků. 

Počty žáků v přepočtu na žáka lze brát pouze jako doplňující údaj a nelze je jednoznačně 
kvantitativně hodnotit. Ve školách s menším počtem žáků v ročníku je logický nižší počet žáků 
připadajících na jednoho učitele. Nejvyšší počet žáků na učitele je ve velkých „městských“ školách. 
Zcela specifická je SŠ a ZŠ Tišnov s výhradně speciálními třídami.  

Tab. 13: Počty pedagogů a dalších pracovníků v jednotlivých ZŠ ve školním roce 2018/2019 
 

Škola 
Počet 
tříd 

Počet žáků 
Počet 

učitelů 

Počet ostatních 
pedagogických 

pracovníků 

Počet 
ostatních 

pracovníků 

Počet 
žáků v 

přepočtu 
na 

učitele 
 

Σ 
z toho 
se SVP 

Σ úvazky Σ úvazky Σ úvazky 

11 ZŠ a MŠ Deblín 11 233 71 20 17,9 15 10,14 6 4,1 11,7 
12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 9 208 35 17 16,137 6 1,75 6 4,6 12,2 
13 ZŠ a MŠ Doubravník 3 48 9 3 3 1 0,5 1 1 16,0 
14 ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov 17 350 76 28 23,46 13 6,5 11 11 12,5 
15 ZŠ a MŠ Lažánky 2 35 2 3 2,64 0 0 0 0 11,7 
16 ZŠ a MŠ Nedvědice 9 195 35 14 12,9 8 4,9 5 3,575 13,9 
17 ZŠ a MŠ Olší 1 18 2 3 2,3 2 1,3 2 1,7 6,0 
18 ZŠ a MŠ Předklášteří 5 99 19 7 6,8 5 4 1 1 14,1 
19 ZŠ a MŠ Sentice 1 5 0 2 1,4 0 0 4 2,6 2,5 
20 ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec 7 75 8 10 9,2 0,75 0,75 0 0 7,5 
21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 10 198 52 18 15,8 10 4,45 0 0 11,0 
22 ZŠ Brumov 1 13 1 2 1,88 1 0,5 1 0,25 6,5 
23 ZŠ Katov 2 36 6 4 2,6 1 0,5 2 2 9,0 
24 ZŠ Tišnov, 28. října 37 885 141 53 51,23 24 12,45 21 19 16,7 
25 ZŠ Tišnov, Smíškova 24 596 93 36 35,22 17 7,25 14 13,25 16,6 
26 ZŠ ZaHRAda 4 40 7 4 3,5 3 1,3 0 0 10,0 
27 SŠ a ZŠ Tišnov 3 24 24 5 4,6 3 1 2 2 4,8 

 CELKEM 146 3058 581 229 210,6 109,8 57,3 76 66,1 13,4* 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. Pozn.: SVP = speciální vzdělávací potřeby, Σ = celkový počet. 
 

V roce 2016 byla více než polovina budov základních škol v nevyhovujícím stavu a vyžadovala různé 
opravy. Obce jako zřizovatelé do škol investují a situace se zlepšuje. V bezbariérovém přístupu mají 
školy rezervy. V roce 2019 bylo pouze 5 škol bezbariérových, ale 6 dalších plánovalo řešení. 
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Pouze 10 ze 17 ZŠ disponuje vlastní tělocvičnou. Hřiště má 9 škol, některé školy využívají obecní 
hřiště. Mnohé tělocvičny a hřiště vyžadují opravy, rozšíření a dovybavení. Zahradu má 10 škol. 
Jiná sportovní zařízení jsou spíše výjimkou a vyskytují se u velkých škol nebo i u malých škol, které 
mají např. přírodní učebnu nebo využívají školní dvůr. Dešťovou vodu k zavlažování školních 
pozemků využívají 3 školy a další 3 to plánují. 

 

Spádovost a školské obvody 

Základní škola s I. stupněm se nachází ve 14 obcích území ORP Tišnov, tj. dojíždět musí žáci ze 45 
obcí. Z nich nemá 15 obcí uzavřenou dohodu s obcí se ZŠ (a návazně vyhláškou stanoven školský 
obvod). Základní školy se II. stupněm se nachází pouze v 6 obcích. Z 53 obcí bez druhostupňové 
základní školy jich 20 nemá uzavřenu dohodu s obcí se ZŠ.  

V oblasti dojížďky do škol jsou v regionu různorodé a mnoha směrné toky. Do všech škol 
s výjimkou soukromé ZŠ ZaHRAda, která nemá stanovený školský obvod, se hlásí žáci z obcí mimo 
školský obvod. Největší spádová území mají tišnovské ZŠ 28. října a Smíškova, dále ZŠ Dolní 
Loučky, Deblín, Lomnice, Žďárec a Drásov. Téměř všechny obce se ZŠ mají uzavřeny dohody 
s okolními obcemi, i když tyto dohody obvykle nepokrývají celé spádové území.  

Specifická situace je v Tišnově. Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání 11. 3. 2019 zrušilo 
obecně závaznou vyhlášku Města Tišnova č. 5/2017 o školských obvodech ZŠ a vypovědělo dohody 
o vytvoření společného školského obvodu ZŠ se všemi obcemi. Důvodem byla situace, kdy město 
Tišnov v městem zřizovaných školách již pro další školní rok nebylo schopno garantovat volná místa 
pro všechny děti ze školského obvodu. Proto většina obcí bez spádového obvodu je v okolí Tišnova. 
Několik obcí s vypovězenou dohodou uzavřelo novou dohodu s městysem Lomnice. 

V oblasti dojížďky již neplatí, že děti navštěvují nejbližší, resp. nejsnáze dostupnou ZŠ. Vliv má jak 
vnímání kvality ZŠ ze strany rodičů, tak např. nabídka dalších volnočasových aktivit v příslušné 
škole, či obci.  

 
Obr. 6: Hlavní směry dojížďky na 1. stupeň základních škol na území SO ORP Tišnov (2019) 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

30 

 
Obr. 7: Školské obvody pro 1. stupeň základních škol na území SO ORP Tišnov 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 
 

 
Obr. 8: Hlavní směry dojížďky na 2. stupeň základních škol na území SO ORP Tišnov (2019) 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 
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Obr. 9: Školské obvody pro 2. stupeň základních škol na území SO ORP Tišnov 
Pramen: Data MAP Tišnov, zpracování GaREP, spol. s r.o. 

 

V ORP Tišnov funguje provázaná síť linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje (IDS JMK). V případě téměř všech významnějších dojížďkových toků do základní školy 
existuje přímý spoj autobusu, případně vlaku. 

 

Rovné příležitosti v základních školách 

Ve školním roce 2018/2019 (dle výkazů k 30. 9.) bylo ve třídách základních škol zřizovaných 
obcemi celkem 474 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (7 žáků bylo v soukromé ZŠ 
ZaHRAda a 24  žáků ve specializovaných třídách SŠ a ZŠ Tišnov, údaje se liší od informací 
zjištěných v dotazníkovém šetření ve školách v únoru 2019). Z uvedeného počtu 474 bylo 413 
žáků se zdravotním postižením (z toho 127 dívek). Podíl  žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami na celkovém počtu žáků činí 15,9 %, což je více než podíl 13,5 % za celý Jihomoravský 
kraj). Celkem se ve 3 speciálních třídách na SŠ a ZŠ Tišnov vzdělává 24 žáků a v 1 třídě na ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Lomnice vzdělává 9 žáků. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 336 a v roce 
2016/17 pouze 190. Je zde tedy silný růstový trend. Na silný přírůstek má významný vliv 
intenzivnější diagnostika, tj. speciální potřeby jsou identifikovány i v případech, které se dříve 
aktivně neřešily. 

Počet diagnostifikovaných nadaných žáků ve všech školách činil v roce 2017/2018 pouze 6, z toho 
5 bylo nadaných mimořádně. Cca 5 ZŠ systematicky pracuje s nadanými dětmi, několik další 
„částečně“. 

Ve školách nejsou významnější problémy s docházkou a neomluvenými hodinami. Jde pouze o 
výjimečné jevy. 
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Zájem o přípravné třídy („nultý ročník“) má pouze jedna škola. Do školy dle § 16, odst. 9 školského 
zákona odešli v posledních třech letech žáci ze 4 škol. Jedna ze škol (SŠ a ZŠ Tišnov) je právě školou 
dle § 16. Na největších školách ZŠ Tišnov 28. října a ZŠ Tišnov Smíškova jsou potom zřizovány i 
třídy se speciálním zaměřením.  

Ve dvou pětinách škol se vyskytují případy, kdy se někteří žáci vzhledem k rodinnému zázemí, 
postižení, či z jiných vnějších důvodů nemohou zúčastnit školních a základních volnočasových 
aktivit. Školy tyto případy řeší finanční podporou z různých zdrojů (např. nadační fond, Klub 
přátel školy). Sociálně slabší žáci se vyskytují v necelé polovině škol. Školy se jim snaží finančně 
pomoci z různých zdrojů. 

Čtyři pětiny škol zařazují podpůrná opatření na základě vlastní diagnostiky. V 16 školách se 
vzdělávají žáci dle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školním roce 2018/2019 činil celkový 
počet těchto žáků 345, což 11,3 % z celkového počtu žáků. Individuální vzdělávací strategii mám 
pouze 11 žáků ve třech školách. Konzultace v oblasti inkluzí využívá většina škol. Obvykle jde o 
běžnou praxi, kdy škola konzultuje dle potřeby a poměrně často. Při vzdělávání žáků se speciální 
vzdělávacími potřebami by školám nejvíce pomohli specializovaní pedagogičtí pracovníci. 

Tab. 14: Vybrané aspekty rovných příležitostí a inkluze ve školách 
 

 

Zařazení 
podpůrných 
opatření na 

základě 
vlastní 

diagnostiky 

Počet žáků s 
individuálním 
vzdělávacím 

plánem 

Počet žáků 
s individuální 

vzdělávací 
strategií 

Případy žáků, 
kteří v posledních 
3 letech odešli do 

školy dle § 16, 
odst. 9 škol. zák. 

11 ZŠ a MŠ Deblín ano 53 0 ne 

12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky ano 14 0 ne 

13 ZŠ a MŠ Doubravník ano 6 0 ne 

14 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov ano 37 0 ano 

15 ZŠ a MŠ Lažánky ano 2 1 ano 

16 ZŠ a MŠ Nedvědice ano 23 0 ne 

17 ZŠ a MŠ Olší ano 2 0 ne 

18 ZŠ a MŠ Předklášteří ano 17 0 ne 

19 ZŠ a MŠ Sentice zatím ne 0 0 ano 

20 ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec ano 4 3 ano 

21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice ne 21 0 ne 

22 ZŠ Brumov ano 1 0 ne 

23 ZŠ Katov ano 5 0 ne 

24 ZŠ Tišnov 28. října ne 90 0 ne 

25 ZŠ Tišnov, Smíškova ano 56 7 ne 

26 ZŠ ZaHRAda ano 4 0 ne 

27 SŠ a ZŠ Tišnov ano 10 0 škola dle §16, odst. 9 

 CELKEM ŠKOL 14 345 (16 ZŠ) 11 (3 ZŠ) 4 

 Podíl škol 82 % 94 % 18 % 24 % 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 

 

Ve většině škol si musí žáci uhradit různé pomůcky, či potřeby. Nejčastěji jde výtvarné potřeby a 
pracovní sešity. V 1. ročnících si něco museli žáci uhradit v 9 školách, v 2. až 5. ročnících to bylo 
již ve 14 školách. Na druhém stupni si musí nějaké pomůcky a potřeby uhradit žáci v téměř všech 
školách. Částky hrazené v jednotlivých ročnících se pohybují nejčastěji do 500 Kč.  
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Další charakteristiky vzdělávání v ZŠ 

Necelá polovina škol vyučuje anglický jazyk od 1. ročníku, jedna škola od 2. ročníku a zbývající od 
3. ročníku. 9 škol má zájem o pořízení, či rozšíření software pro výuku anglického jazyka. 
Konkrétně byla dvakrát zmíněna licence pro výuku Genki English. 

Tablety využívá mírně nadpoloviční počet škol. Rozdíly jsou ale v intenzitě využívání. Ve všech 
ročnících je používají 4 školy. Jinak jde spíše o doplňkovou pomůcku. Školy tablety také využívají 
při práci s nadanými dětmi. 

Zájmové kroužky nabízí s výjimkou jedné všechny základní školy. 5 největších škol nabízí 10 a 
více různorodých kroužků. V části škol jsou placené všechny kroužky, v části je část kroužků 
zdarma. Až na výjimky zajišťují školy kroužky ve vlastní režii. Externě zajišťuje kroužky nejčastěji 
Inspiro z Tišnova. Ceny kroužků se nejčastěji pohybují v intervalu 300 až 500 Kč za pololetí. 

Nejčastěji jsou nabízeny kroužky anglického jazyka, různé sportovní a pohybové kroužky, dále 
kroužky hudební, rukodělné a vědomostní. 

Do projektů ke zlepšení čtenářské gramotnosti je zapojeno 8 škol, ke zlepšení matematické 
gramotnosti potom také osm škol (s jednou výjimkou těch samých). Ke zlepšování čtenářské 
gramotnosti školy nejčastěji využívají čtenářské dílny, návštěvy / programy knihoven, či 
čtenářské koutky, deníky a soutěže. 

Ve výuce matematicky využívají Hejného metodu 3 základní školy. Další 4 základní školy využívají 
určité prvky. Ve formách výuky matematiky dominuje činností učení, které využívá 12 škol (70 
%). Dalšími využívanými metodami jsou např. propojení s praxí, skupinová řešení, Matýskova 
matematika podle Mgr. Miloše Novotného, soutěže, projektové vyučování, či tvořivá škola. 

Environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO) se věnují téměř všechny školy. Obvykle ho 
zařazují průřezově do jednotlivých předmětů, k tomu probíhají projektové dny, venkovní výuka a 
účast na různých akcích. 5 škol zmínilo činnost koordinátora EVVO. 

Kariérové poradenství je realizováno ve všech základních školách s II. stupněm. Nejčastěji se mu 
věnují v rámci výchovného poradenství, dále školy navštěvují různé akce, kde získávají žáci 
informace. Zapojení přímo kariérového poradce uvedly 4 školy. Školy pouze s I. stupněm se mu až 
na výjimky nevěnují. 

Hospitace učitelů ve výuce využívají téměř všechny školy, i když čtvrtina z nich uvádí, že 
v minimální míře. Do testování České školní inspekce bylo v posledních letech zapojeno 10 škol, 
z toho 4 školy opakovaně. Testování se nejčastěji účastnili žáci 5. a 9. ročníků, ale probíhalo i ve 4. 
či 8. ročníku. K inspiraci učitelé nejčastěji využívají různá odborná periodika (např. Učitelské 
noviny), webové portály pro školy či semináře. Zapojení pedagogů do profesních komunit je slabé. 
Dvě školy uvedly Asociaci ředitelů ZŠ. Dále zmiňovaly spolupráci v rámci různých projektů, což už 
má trochu jiný charakter.  

Školy jsou velmi aktivní v pořádání akcí pro veřejnost. Každá škola nějakou akci pořádala. 8 škol 
pořádalo dokonce 5 a více akcí. Dále se účastní i mnoho dalších veřejných akcí. Návštěva rodičů 
ve výuce je v zásadě možná ve všech školách.  

 

Školní družiny a kluby 

Školní družiny hrají důležitou roli pro žáky z 1. stupně (tvoří 98 % účastníků) a postupně se 
zvyšují počty zapsaných žáků. Školní družina funguje v 15 ze 17 základních škol. Ve školním 
roce 2018/2019 bylo v 47 odděleních družiny zapsáno 1218 žáků. Průměrně na jedno oddělení 
tedy připadalo 26 žáků. Celková kapacita družin činila 1453 žáků. 

Činnost školních družin zajišťovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 49 vychovatelů a 
pedagogických pracovníků. Jejich celkový počet i velikost úvazků se po dřívějším nárůstu 
stabilizovala. 
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5 škol nabízí zájmové kroužky přímo v rámci družiny. V 80 % případů si děti mohou v družinách 
zpracovávat domácí úkoly. 

Tab. 15: Vývoj počtu oddělení, žáků a pracovníků družin v ZŠ v ORP Tišnov v letech 
2014/2015 až 2018/2019 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2017/2018 

Počet oddělení družiny 36 41 56 46 47 

Počet zapsaných žáků  963 1057 1122 1202 1218 

Počet vychovatelů a pedagogických 
pracovníků 

37 49 45 50 49 

Úvazky vychovatelů a pedagogických 
pracovníků 

28,2 30,1 31,1 33,1 32,8 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, únor 2019. 

 

Školní kluby jsou převážně zaměřeny na děti z 2. stupně základní školy, které se snaží vytvářet 
zajímavé mimoškolní aktivity pro zdravé trávení volného času. Ve školním roce 2018/2019 
fungovaly školní kluby pouze v 2 školách (ZŠ a MŠ Deblín a ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice). Týdně každý 
z nich využije kolem 20 žáků. U ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice probíhá pod hlavičkou školního klubu 
veškerá zájmová činnost (kroužky). 

 

3.1.6 HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Hodnocení a závěry České školní inspekce 

V období 2000–2018 byla alespoň jednou hodnocena každá z 27 základních a mateřských škol 
fungujících ve školním roce 2018/2019 v ORP Tišnov. Nejčastěji byly školy hodnoceny 3 x za dané 
období, obvykle po 5 až 7 letech. Celkem proběhlo 77 hodnocení., tj. průměrně 4 ročně. V období 
2000–2005 byla u škol se základní a mateřskou školou převážně věnována pozornost pouze 
základním školám. Výsledky hodnocení školy byly převážně pozitivní. V několika případech, kdy 
byly zjištěny nedostatky s potřebou prověření nápravy, byla během několika měsíců inspekce 
opakována. 

Tab. 16: Přehled kontrol České školní inspekce v základních a mateřských školách v ORP 
Tišnov v období 2000–2018  

Škola 
Počet 

hodnocení 
Roky hodnocení 

1 MŠ Pohádka Borač 3 2001, 2008, 2015 

2 MŠ Hradčany 3 2000, 2006, 2014 

3 MŠ Lomnička 3 2004, 2011, 2017 

4 MŠ Malhostovice 3 2004, 2015, 2015 

5 MŠ Níhov 2 2003, 2015 

6 MŠ Svatoslav 3 2000, 2004, 2013 

7 MŠ Štěpánovice 3 2001, 2007, 2016 

8 MŠ Na Paloučku Tišnov  1 2013 

9 MŠ Sluníčko Tišnov 4 2002, 2003, 2011, 2017 

10 MŠ U Humpolky Tišnov 2 2004, 2014 

11 ZŠ a MŠ Deblín (MŠ Maršov) 3 2002 (pouze ZŠ), 2013, 2016 

12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 3 2000 (pouze ZŠ), 2007 (pouze ZŠ), 2014 

13 ZŠ a MŠ Doubravník 4 2002 (pouze ZŠ), 2003 (pouze ZŠ), 2008, 2015 

14 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov 3 2001 (pouze ZŠ), 2012, 2017 

15 ZŠ a MŠ Lažánky 3 2002 (pouze ZŠ), 2007, 2013 

16 ZŠ a MŠ Nedvědice 4 2001 (pouze ZŠ), 2004 (pouze MŠ), 2009, 2015 

17 ZŠ a MŠ Olší 4 2000 (pouze ZŠ), 2004, 2008, 2016 

18 ZŠ a MŠ Předklášteří 2 2003 (pouze ZŠ), 2013 
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Škola 
Počet 

hodnocení 
Roky hodnocení 

19 ZŠ a MŠ Sentice 3 2005, 2009, 2016 

20 ZŠ a MŠ V. Havla, Žďárec 2 2007, 2014 

21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 3 2002, 2014, 2014 (+ 2008 ZUŠ) 

22 ZŠ Brumov 3 2001, 2010, 2016 

23 ZŠ Katov 4 2003, 2008, 2011, 2012 

24 ZŠ Tišnov 28. října 2 2003, 2010 

25 ZŠ Tišnov, Smíškova 4 2002, 2007, 2010, 2017 

26 ZŠ ZaHRAda  2 2015, 2015 

27 SŠ a ZŠ Tišnov 1 2015 

Pramen: Česká školní inspekce. 

 

Inspekční zprávy rozlišují v hodnocení hlavní silné a slabé stránky, hlavní nedostatky, hlavní 
doporučení do budoucna a hlavní zlepšení od minula. Ne vždy jsou však uvedeny výroky ve všech 
kategoriích. Při interpretaci je nutné zohlednit, že situace ve školách se proměňuje. Pozitivní 
aspekty obvykle přetrvávají, ale objevují se nové problémy/nedostatky. Ve zprávách převládají 
pozitivní výroky. K největšímu zlepšení došlo v oblasti materiálních podmínek. Inspekce 
nejčastěji oceňuje klima a prostředí školy. 

Tab. 17:  Vyhodnocení závěrečných výroků ze zpráv České školní inspekce o výsledcích 
kontrol v mateřských školách v ORP Tišnov v období 2000–2018 (68 hodnocení, uvedeny 
pouze opakující se výroky) 

Hlavní silné stránky  

▪ Příznivé klima školy, podnětné a bezpečné prostředí  (10 x) 
▪ Dobré materiální podmínky  (8 x) 
▪ Velmi dobrá úroveň/kvalita vzdělávání či jeho průběhu (7 x) 
▪ Různé formy spolupráce – rodiče, zřizovatel, externí partneři (6 x) 
▪ Velmi dobré výsledky vzdělávání (4 x) 

Neuvedeno (10 x) 

Hlavní slabé stránky 

▪ Neúčinné DVPP případně nezájem o něj (5 x) 

▪ Nevyhovující personální podmínky a profesní způsobilost (4 x) 

▪ Nedostatky v ŠVP (3 x) 

▪ Špatné či nevhodné materiální podmínky (2 x) 

Neuvedeno (29 x) 

Hlavní nedostatky 

▪ Nedostatky v organizaci (10 x) 

▪ Špatná vybavenost a nevhodné materiální podmínky (7 x) 

▪ Výtky k ŠVP (3 x) 

Neuvedeno (27 x) 

Hlavní zlepšení od minula 

▪ Zlepšení materiálních podmínek (17 x) 

▪ Zlepšení ve všech oblastech  (3 x) 

▪ Zlepšení personálních podmínek (3 x) 

Neuvedeno (28 x) 

Hlavní doporučení do budoucna  

▪ Zlepšit DVPP (3 x) 

▪ Zlepšit materiální podmínky  (3 x) 

Neuvedeno (33 x) 
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Tab. 18: Vyhodnocení závěrečných výroků ze zpráv České školní inspekce o výsledcích 
kontrol v základních školách v ORP Tišnov v období 2000–2018 (76 hodnocení, uvedeny 
pouze opakující se výroky) 

Hlavní silné stránky  

▪ Dobré materiální podmínky (11 x) 
▪ Příznivé klima školy, podnětné a bezpečné prostředí  (10 x) 
▪ Velmi dobrá úroveň/kvalita vzdělávání či jeho průběhu (8 x) 
▪ Velmi dobré výsledky vzdělávání (6) 
▪ Různé formy spolupráce – rodiče, zřizovatel, externí partneři (5 x) 

Neuvedeno (4 x) 

Hlavní slabé stránky 

▪ Nevyhovující personální podmínky a profesní způsobilost (4 x) 

▪ Nedostatky v ŠVP (2 x) 

▪ Špatná kontrolní činnost (2 x) 

Neuvedeno (29 x) 

Hlavní nedostatky 

▪ Nedostatky v organizaci (7 x) 

▪ Výtky k ŠVP (3 x) 

▪ Špatná vybavenost a nevhodné materiální podmínky (2 x) 

Neuvedeno (30 x) 

Hlavní zlepšení od minula 

▪ Zlepšení materiálních podmínek (12 x) 

▪ Zlepšení ve všech oblastech  (3 x) 

▪ Zkvalitnění DVPP (2 x) 

Neuvedeno (29 x) 

Hlavní doporučení do budoucna  

▪ Zlepšit DVPP (4 x) 

▪ Zlepšit materiální podmínky  (2 x) 

▪ Zařadit skupinovou práci (2 x) 

▪ Zlepšení kontrolní činnosti (2 x) 

Neuvedeno (31 x) 

 

Hodnocení změn dle škol v šetřeních MŠMT 

V roce 2016 uskutečnilo MŠMT rozsáhlé šetření stavu jednotlivých oblastí vzdělávání 
v mateřských a základních školách. V roce 2019 v souvislosti s projektem Šablony II se školy 
vyjadřovaly k obdobným otázkám. Do tohoto šetření se zapojilo 86,3 % ZŠ a 82 % MŠ (v úvodním 
šetření 2016 to bylo 97,4 % a 93,9 %) z území ORP. 

U jednotlivých otázek/témat školy vybíraly výroky, které nejlépe vystihují jejich situaci.1 
Interpretovat rozdíly je v tomto případě obtížné. S odstupem několika let je nicméně užitečné 
zjistit, v jakých oblastech došlo k jednoznačnému zlepšení a zda se neobjevují témata se 
zhoršeným hodnocením.  

Hlavními hodnocenými oblastmi u mateřských škol byly: 

I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání MŠ 

II. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti MŠ 

 
1 Škála hodnocení: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit). 2. 
Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace). 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části 
systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení). 4. Ideální stav (tzn. funkční systém). 
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III. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě MŠ 

IV. Podpora polytechnického vzdělávání MŠ 

V. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí MŠ 

VI. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků MŠ 

Ve všech oblastech bylo zaznamenáno mírné zlepšení. K největšímu posunu došlo v oblasti 
matematické pregramotnosti. Celkové hodnocení škol z Tišnovska je ve většině případů těsně pod 
průměrem za ČR. 

V oblasti inkluzivního vzdělávání školy hodnotily výraznější posun zejména v tom, že škola 
umožňuje pedagogům navázat vztahy s okolními školami (sdílení apod. – zde je prokazatelný 
vliv projektu MAP) a že dokáží přijmout všechny děti bez rozdílu. Dále za zmínku stojí zlepšení 
v tom, že pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky a že škola zajišťuje 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce. Školy 
více využívaly služeb středisek výchovné péče. Zlepšily se také kompetence pedagogických 
pracovníků a jejich přístupy.  

V oblasti čtenářské pregramotnosti došlo k největšímu posunu v technickém a materiálním 
zabezpečení. Ve větší míře jsou realizovány akce na podporu čtenářské pregramotnosti a 
učitelé více rozvíjejí a využívají své znalosti. V oblasti matematické pregramotnosti nejvíce 
posílily nákupy literatury a multimédií pro rozvoj matematické pregramotnosti, dále také 
podpora individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku, technické a 
materiální zabezpečení a rozvoj znalostí učitelů. 

V oblasti rozvoje iniciativy a kreativity se zlepšila vybavenost pomůckami a školy nabízí větší 
možnosti seberealizace. Velmi patrné je také využívání poznatků učitelů v praxi a sdílení. 

V oblasti polytechnického vzdělávání jsou školy u jednotlivých hodnocených témat většinou nad 
průměrem ČR. Velmi silně se zlepšilo hodnocení existence osob odpovědných za rozvoj 
polytechnického vzdělávání, schopných poradit, doporučovat dětem nebo učitelům. K velkému 
posunu došlo ve spolupráci a ve sdílení, ve využívání informačních a komunikačních technologií 
a různých vzdělávacích materiálů. 

V oblasti sociálních a občanských dovedností došlo k mírnějšímu posunu. Největší zlepšení bylo 
v tom, že školy lépe rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších 
technologií. To může souviset i s tím, že se zlepšily znalosti pedagogů v práci s počítačem. 

 

Hlavními hodnocenými oblastmi u základních škol byly: 

I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ 

II. Rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti ZŠ  

III. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ZŠ  

IV. Podpora polytechnického vzdělávání ZŠ 

V. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí ZŠ  

VI. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ 

VII. Podpora kariérového poradenství pro žáky 

Ve všech oblastech bylo zaznamenáno zlepšení, nejvíce u matematické gramotnosti, jazykového 
vzdělávání a čtenářské gramotnosti. Celkové hodnocení škol z Tišnovska je nicméně ve všech 
oblastech pod průměrem ČR. 

Oblasti inkluzivního vzdělávání školy je z hlediska změn velmi různorodá. Došlo k výraznému 
zlepšení bezbariérovosti a kontaktů s dalšími školami v regionu. Došlo i ke zlepšení organizace 
vyučování a využívání pomůcek. V mnohých oblastech byla zaznamenána stagnace. K určitému 
zhoršení došlo v hodnocení toho, jak vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, 
vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky. K několikanásobnému 
nárůstu došlo u počtu zřízených úplných školních poradenských pracovišť. Zlepšily se také 
kompetence pedagogických pracovníků a jejich přístupy.  
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V oblasti čtenářské gramotnosti došlo k největšímu posunu v realizaci mimovýukových akcí, 
v individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní apod. a v realizaci 
čtenářských kroužků a dílen čtení. Školy více využívají poznatky a sdílení dobré praxe a pravidelně 
nakupují literaturu a multimédia. 

V oblasti matematické gramotnosti nejvíce posílily pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní 
aktivity a realizace mimovýukových akcí. Učitelé významně rozvíjejí své znalosti v oblasti 
matematické gramotnosti a využívají je ve výuce.  

V oblasti jazykové gramotnosti se nejvíce zlepšilo rozvíjení v řadě předmětů, spolupráce s rodiči 
a jazyková rozmanitost. Zlepšilo se i prostředí a zabezpečení pro výuku cizích jazyků. 

V rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity učitelé více využívají poznatků v praxi a sdílení 
dobré praxe. Žáci se také více podílejí na činnostech fiktivních firem a různých akcích. 

 

V oblasti polytechnického vzdělávání je intenzivnější využívání kroužků, pravidelných dílen a 
pravidelných mimoškolních aktivit. Výrazně se zlepšilo technické a materiální zabezpečení výuky 
(např. učebny i vybavení). Školy více spolupracují se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického 
zaměření a s místními podnikateli. 

V oblasti sociálních a občanských dovedností došlo k mírnějšímu posunu. Největší zlepšení bylo 
v tom, že školy více pěstují kulturu komunikace a více rozvíjí schopnosti žáků učit se a organizovat 
si učení podle svých potřeb. V oblasti digitálních kompetencí se rozvinulo využívání vlastních 
technických prostředků žáků pro konkrétní projekty. Zlepšilo se rozvíjení povědomí o internetové 
bezpečnosti. V nově zařazené oblasti podpora kariérového poradenství ještě nelze srovnávat. 
Výchozí stav je ale dosti podprůměrný vůči celkové situaci v ČR. 

 

3.1.7 STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 

Stravování ve vlastní jídelně (tj. vlastní příprava jídel) probíhá v 18 školských zařízeních z 27 
(66 %). Celková kapacita školních jídelen činí cca 5,2 tis. jídel denně a je využita na cca 80 %. 
V ostatních případech školy nejčastěji dováží připravená jídla z jiných školních jídelen a mají 
zřízenu pouze výdejnu. ZŠ Brumov stravování nezajišťuje. Většina škol plánuje obnovu zařízení 
kuchyně. 

Tab. 19: Zajištění stravování ve školách V ORP Tišnov ve školním roce 2018/2019 

 Škola Způsob zajištění stravování 
Kapacita 
jídelny 

Počet 
strávníků 

Úvazky 
pracovníků 

1 MŠ Pohádka Borač 
pouze výdejna, obědy ze ZŠ 

Doubravník, vlastní příprava svačin  
– – – 

2 MŠ Hradčany pouze výdejna, jídlo z MŠ Humpolka – – – 

3 MŠ Lomnička pouze výdejna, jídlo z MŠ Humpolka – – – 

4 MŠ Malhostovice vlastní jídelna 110 75 1,438 

5 MŠ Níhov pouze výdejna, jídlo z MŠ Velká Bíteš – – – 

6 MŠ Svatoslav pouze výdejna, jídlo z MŠ Přibyslavice – – – 

7 MŠ Štěpánovice pouze výdejna, obědy z MŠ Květnická – – – 

8 MŠ Na Paloučku Tišnov  vlastní jídelna 150 145 3,075 

9 MŠ Sluníčko Tišnov vlastní jídelna 140 150 3,2 

10 MŠ U Humpolky Tišnov vlastní jídelna 220 207 3,8 

11 ZŠ a MŠ Deblín (MŠ Maršov) vlastní jídelna 300 282 4 

12 ZŠ a MŠ Dolní Loučky vlastní jídelna 500 259 5,2 

13 ZŠ a MŠ Doubravník vlastní jídelna 200 183 3 

14 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov vlastní jídelna 490 490 7 

15 ZŠ a MŠ Lažánky vlastní jídelna 95 67 2 

16 ZŠ a MŠ Nedvědice vlastní jídelna 300 240 4,35 

17 ZŠ a MŠ Olší vlastní jídelna 75 51 1,2 
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 Škola Způsob zajištění stravování 
Kapacita 
jídelny 

Počet 
strávníků 

Úvazky 
pracovníků 

18 ZŠ a MŠ Předklášteří vlastní jídelna (kuchyně v MŠ) 200 186 3,375 

19 ZŠ a MŠ Sentice vlastní jídelna 60 49 1,6 

20 ZŠ a MŠ V. Havla, Žďárec vlastní jídelna 100 100 1,8 

21 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice vlastní jídelna 350 409 5,2 

22 ZŠ Brumov není zajištěno – – – 

23 ZŠ Katov dovoz jídla z Velké Bíteše – – – 

24 ZŠ Tišnov 28. října vlastní jídelna 1030 600 8 

25 ZŠ Tišnov, Smíškova vlastní jídelna 560 610 6 

26 SŠ a ZŠ Tišnov ZŠ a SŠ Tišnov – – – 

27 ZŠ ZaHRAda  vlastní jídelna 300 130 2,5 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, únor 2019. 

 

Při srovnání údajů zjištěných při šetření v únoru 2019 a v listopadu 2019 je zřejmé zvyšování 
kapacit jídelen, počtů strávníků i počtu pracovníků. 

Dle výkazu o činnosti zařízení školního stravování k 31. 10. 2018 bylo v zařízeních školního 
stravování zapsáno 4832 strávníků, z toho bylo 1225 dětí z MŠ (25 %), 1762 žáků z 1. stupně 
(36 %), 965 žáků z 2. stupně (20 %), 39 žáků středních škol (v rámci SŠ a ZŠ Tišnov), 568 
pracovníků škol (12 %) a 353 strávníků z řad veřejnosti (7 %). Celkem ve školním stravování 
působilo 90 zaměstnanců s úvazky 70,8. 

Pro dalších 605 stravovaných byla jídla dovážena (z toho pro 546 dětí a žáků). Z těchto 
dovážených jídel bylo 416 uvařeno v jídelnách MŠ a 130 v jídelnách ZŠ. 

 

3.1.8 ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní umělecké školy 

V ORP Tišnov působí dvě základní umělecké školy. Jde ZUŠ Tišnov a o ZUŠ tvořící součást ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Lomnice. Zřizovatelem ZUŠ Tišnov je Jihomoravský kraj. Zřizovatelem ZUŠ v Lomnici je 
městys Lomnice. 

Tab. 20: Vývoj počtů žáků v oborech ZUŠ Tišnov a ZUŠ Lomnice 

 Vyučované obory 
Počet žáků 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ZUŠ 
Tišnov 

hudební 408 408 408 402 408 

výtvarný 118 130 128 128 131 

literárně-dramatický 51 52 49 52 45 

taneční 92 93 87 71 92 

ZUŠ 
Lomnice 

hudební 41 41 41 40 40 

taneční 19 19 19 20 20 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách 2016, informace od škol a z výkazů 2017 a 2018. 

 

V ZUŠ Tišnov jsou v hudebním oboru vyučovány následující hudební nástroje: Hra na akordeon, 
baskřídlovku, basovou kytaru, bicí nástroje, cemballo, cornet, elektronické klávesové nástroje, 
hoboj, housle, klarinet, klavír, kytaru, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, trumpetu, trombon, tubu, 
varhany, violoncello, zobcovou flétnu, sólový zpěv, sborový zpěv. Celková kapacita školy je 683 
žáků. Zájem o výuku se neustále zvyšuje, např. pro školní rok 2018/2019 se hlásilo do hudebního 
oboru 120 žáků, talentovaných bylo cca 50, ale přijato mohlo být pouze 20.  

Výuka ZUŠ Tišnov probíhá v 5 dalších okolních obcích. Ve školním roce 2018/2019 v Deblíně 
navštěvovalo výuku 58 dětí (v roce 2016 to bylo 56), v Dolních Loučkách 24 (13 v roce 2016), 
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v Doubravníku 18 (14 v roce 2016), v Drásově 14 (13 v roce 2016) a v Nedvědici 13 (21 v roce 
2016). Výuka vždy probíhá v prostorách místní základní školy. 

Ještě cca 120 žáků včetně dospělých je vyučováno v rámci neziskové organizace Tigal, o.s., která 
nabízí výuku hry na housle, keyboard a baskytaru a taneční průpravu pro nejmenší. 

V ZUŠ Lomnice jsou v hudebním oboru vyučovány následující hudební nástroje: Hra na kytaru, 
klavír, elektronické klávesové nástroje, trubku, bicí, flétnu, sólový zpěv. Kapacita školy je 60 žáků 
(40 v hudebním oboru a 20 v tanečním oboru). 

Tab. 21: Vývoj počtu pracovníků v ZUŠ Tišnov a v ZUŠ Lomnice 
ZUŠ Pracovníci 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ZUŠ 
Tišnov 

Počet pedagogických 
pracovníků 

29 30 28 28 29 

Úvazky pedagogických 
pracovníků  

23,77 23,59 23,59 23,55 23,55 

Počet ostatních pracovníků 3 4 4 4 4 

Úvazky ostatních pracovníků  3 3 3 3,5 3,5 

ZUŠ 
Lomnice 

Počet pedagogických 
pracovníků 

7 7 7 7 7 

Úvazky pedagogických 
pracovníků 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

Počet ostatních pracovníků 0 0 0 0 0 

Úvazky ostatních pracovníků  0 0 0 0 0 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách 2016, informace od škol a z výkazů 2017 a 2018. 

 

Výuku v ZUŠ zajišťuje celkem 36 pedagogů s úvazky 26,55. Počty pracovníků jsou stabilní. 

ZUŠ Tišnov se potýká se nedostatečnými a nevyhovujícími prostory. V Tišnově sídlí v budově na 
ulici Riegrova, kterou společně s námi pronajímá Gymnázium, ZŠ Zahrada a Inspiro. Správa 
budovy s více organizacemi není uspokojivá.  

 

Střediska volného času 

Na území ORP Tišnov působí jedno středisko volného času, a to Inspiro – středisko volného času 
Tišnov. Jde o školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které vzniklo v roce 1999 pro děti a mládež 
v Tišnově. Jeho zřizovatelem je město Tišnov. V průběhu let svoji působnost rozšířilo, odloučená 
pracoviště naleznete v okolních obcích Dolní Loučky, Doubravník, Katov, Olší, Železné, kde Inspiro 
také zajišťuje zájmové vzdělávání pro děti a mládež. Hlavní náplní Inspira je zájmové vzdělávání, 
tábory a akce pro veřejnost. Zájmové vzdělávání tvoří široká nabídka kroužků, které jsou 
realizované ve školním roce. Během prázdnin (jarních, letních, podzimních) Inspiro realizuje řadu 
táborů, jedná se jak o tábory pobytové (sportovní tábor, tábor Vranice, tábor pro rodiče s dětmi, 
taneční soustředění), tak i o tábory příměstské, o které je stále rostoucí zájem. Inspiro má i 
nabídku pro dospělé – kurzy, semináře, tvořivé dílny. Mezi akce pro širokou veřejnost se řadí 
narozeniny Domečku, Pohádkový les, adventní dílny, lyžařské zájezdy, sportovní turnaje. V 
průběhu roku se Inspiro velmi aktivně podílí na spolupořádání různých akcí – Memoriál Ivo 
Medka, Václavské hody, Adventní jarmark.  

Počet účastníků zájmového vzdělávání je ročně přes 1000, táborů se zúčastní přes 400–500 
účastníků a na akce zavítá kolem 3000 účastníků. Chod Inspira, přípravu a realizaci kroužků, 
táborů a akcí ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo 7 interních a 53 externích pracovníků. Od 
školního roku 2012/2013 se rozvinula spolupráce s dalšími organizacemi, které pracují v Tišnově 
s dětmi a mládeží. 
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Tab. 22: Vývoj dětí navštěvující SVČ INSPIRO a počet pracovníků  

SVČ 
Pracovníci v zájmových 

útvarech 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

2017/2018 2018/2019 

Tišnov 

Počet zájmových útvarů 70 82 93 108 107 

Celkový počet dětí 
navštěvujících zájmové útvary 

763 844 1067 1123 1072 

Celkový počet pracovníků 60 70 84 60 60 

Počet pracovníků přepočtený 
na úvazky 

7,5 7,95 7,95 
n 8,5 

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016, informace z výkazů 2017 a 2018. 

 

Inspiro nabízí již přes 100 různých kroužků z nejrůznějších oblastí, např. sportovní (badminton, 
bowling, florbal, lezec, mažoretky, futsal, orientační běh, zumba, plavání, míčové hry), tvořivé 
(modelář, kresba, keramika, šikovné ruce, tvořílci, výtvarný ateliér, mlsná vařečka) i vědomostní 
(angličtina, hokus pokus, šachy, tvůrčí psaní). 

 

Organizace neformálního vzdělávání 

Významnými organizacemi neformálního vzdělávání dětí jsou Junák – Český skaut, Sokol a Orel, 
ve kterých jsou aktivně zapojeny desítky dětí z území. V SO ORP Tišnov jsou nejčastěji zastoupeny 
sokolské jednoty, které fungují v Borači, Deblíně, Dolních Loučkách, Drásově, Lomnici, Lomničce, 
Předklášteří, Rohozci, Senticích a Tišnově. Orelská jednota působí v Borači, Dolních a Horních 
Loučkách a Lomnici. V Tišnově působí skautské středisko Květnice (vedle tišnovských oddílů se 
nachází jeden oddíl v Doubravníku). Velmi aktivní jsou rodinná, komunitní a volnočasová centra 

Organizace zapojené do MAP se věnují sportu, vzdělávání, ekologickým aktivitám či různým 
aktivitám pro rodiny od volnočasových aktivit po sociální služby. Účastní se akcí v rámci projektu 
MAP a spolupracují se školami v regionu. 

Tab. 23: Přehled a zaměření organizací neformálního vzdělávání v ORP Tišnov zapojených 
do MAP vzdělávání Tišnovska 

Název organizace (sídlo, pokud nevyplývá z názvu) 

a
) 

Sp
o

rt
o

vn
í a

kt
iv

it
y 

b
) 

V
o

ln
o

ča
so

vé
 a

kt
iv

it
y 

c)
 K

u
lt

u
rn

í a
kt

iv
it

y 

d
) 

V
zd

ěl
á

va
cí

 a
kt

iv
it

y 

e)
 S

o
ci

á
ln

í s
lu

žb
y 

f)
 E

k
o

lo
g

ic
ké

 a
kt

iv
it

y 

g
) 

Ji
n

é 
a

kt
iv

it
y 

Amatérský fotbalový klub Tišnov 1       

Angličtina ZuZu s.r.o.  1  1    

Atletický klub Tišnov 1       

Čas pro sebe o.s. 1 1 1 1    

Freedom Art z.s. (Nedvědice) 1 1 1 1  1  

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání (Tišnov) 1 1 1 1    

Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek (Předklášteří) 1 1    1  

Junák – český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s.  1      

Klub Čas Tišnov – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 1 1 1 1 1  

Klub přátel školy ZŠ 28. října 1 1 1 1   1 

Královničky z Tišnovska  1 1 1    

Lokomoce, z.s. (Brno) 1 1  1    

MAS Brána Vysočiny, z.s. (Tišnov)    1   1 
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Název organizace (sídlo, pokud nevyplývá z názvu) 
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Městská knihovna Tišnov  1 1 1    

Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum Předklášteří   1 1    

Otevřeno, z.s. (Brno)        

Rodinné centrum Studánka, z.s. (Tišnov) 1 1 1 1    

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov 1 1 1 1   1 

Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s. 1       

SK Tenis Tišnov 1       

Spolek Odyssea Tišnov 1 1 1 1    

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov 1 1 1     

The MÚZY, z.s. (Lomnice)   1     

Tigal, o.s. (Tišnov)   1 1    

Volnočasové centrum Ráček Železné 1 1 1   1  

Vzdělávání pro život, spolek (Tišnov)  1  1    

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.  1 1 1  1  

ZČ HB 1.BRĎO TIŠNOV GINGO 1 1  1  1  

Zpátky do života, spolek (Nedvědice)  1 1 1 1   

ZpěvAhra z.s. (Nedvědice)  1 1 1    

Pramen: Dotazníkové šetření ve školách, listopad 2016. 
 

Počet členů jednotlivých organizací je různý od několika jednotek po stovky členů. Nejvíce 
člhttp://www.zsotevreno.cz/enů má v SO ORP Tišnov Městská knihovna Tišnov. Z uvedených 
organizací má pracovníky cca polovina z nich. 

Počet vzdělávacích aktivit se u jednotlivých organizací rovněž výrazně liší. Nejvíce vzdělávacích 
aktivit, kterých se účastní i nejvíce osob, nabízí městská knihovna Tišnov. Většina dalších 
organizací nabízí vzdělávací aktivity jen několikrát do roka.  

Problémy organizací neformálního vzdělávání spočívají především v nejistém financování, které 
je závislé na dotacích. Dalším problémem, často spojeným právě s nedostatečným objemem 
financí, je personální zajištění činnosti organizací. To je v některých případech založeno na 
dobrovolnictví členů. Některé organizace nedisponují dostatečnými prostorami.  

 

3.1.9 SOCIÁLNÍ SITUACE 

Sociálně patologické jevy 

Na základních školách SO ORP Tišnov se sociálně-patologické jevy téměř nevyskytují. Na ZŠ, kde 
se určité negativní jevy vyskytují, se jedná nejčastěji o kouření, šikanu, záškoláctví. Další negativní 
jevy jako krádeže se vyskytují naprosto výjimečně.  

Osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, jsou 
poskytovány terénní služby. Ty jsou určeny pro problémové skupiny osob, uživatele návykových 
látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

http://www.zsotevreno.cz/


Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

43 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat 
a minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

V letech 2010–2012 působila ve městě Tišnov díky realizaci projektu v Jihomoravském kraji se 
zaměřením na místní vyloučené romské lokality ve městě Brně a jeho okrajových částech, 
organizace ROMODROM o. s. Terénní činnost ROMODROM o.s. doplnila působení IQ Roma servis, 
o.s. v městě Tišnově se zaměřením na poskytování terénního poradenství přímo v domácnostech 
klientů v lokalitě ,,Na Mlékárně.“ Terénní program logicky doplňuje působení místní ambulantní 
Poradny Porta, neboť pracovníci přicházejí do domácnosti občanů a jsou schopni poskytnout 
nezávislé poradenství a pomoc. Tyto subjekty jsou na rozdíl od sociálních pracovníků Odboru 
sociálních věcí MěÚ Tišnov chápáni občany jako nezávislí.  

 

Výskyt sociálně vyloučené lokality 

Na území SO ORP Tišnov je dle Mapy sociálně vyloučených lokalit (GAC, 20152) evidovaná jedna 
sociálně vyloučená lokalita, která se nachází v Tišnově. Lokalitu tvoří dva domy v majetku města 
s cca 150 obyvateli. Domy město postupně rekonstruuje. Děti z lokality navštěvují základní školu 
v Tišnově. V oblasti sociálních služeb byl pro město zásadní událostí vstup Diecézní charity Brno 
– Oblastní charity Tišnov v roce 2007. Charita postupně registrovala a začala poskytovat pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením následující služby: nízkoprahové zařízení pro mládež – 
Klub Čas (1. 1. 2008) a odborné sociální poradenství – Poradna Porta (1. 1. 2008). Postupně se 
začali zapojovat též poskytovatelé terénních sociálních služeb s celokrajskou působností – 
Romodrom (v letech 2010–2012) a IQ Roma servis.  

 

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu  

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu nejsou 
zastoupeny nijak hojně. V Tišnově a v Lomnici působí Klub Čas (nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež), jehož provoz zajišťuje Diecézní charita Brno, a který poskytuje služby pro děti a mládež 
ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy etnické menšiny. Cílem Klubu 
je ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem. 

Druhým subjektem je Poradna Porta, která je zařízením Oblastní charity Tišnov, poskytující 
odborné sociální poradenství zejména pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez 
přístřeší, s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, v krizi, žijící v sociálně 
vyloučených komunitách, které vedou rizikový způsob života a rodiny s dítětem/dětmi. 

Sociální služby na území SO ORP Tišnov zajišťují i organizace sídlící mimo SO ORP. Terénní 
programy zaměřené na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový 
způsob života nebo osoby, které jsou způsobem tohoto života ohrožen, rodiny s dětmi, etnické 
menšiny poskytuje IQ Roma servis, z. s. z Brna. Ranou péči pro rodiny s různými druhy postižení 
zajišťuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených se sídlem v Praze, Středisko rané péče 
Tamtam Olomouc, Poradna rané péče Dorea se sídlem v Brně, DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice, 
Středisko rané péče SPRP Brno, Společnost pro ranou péči, z. s., Asociace pomáhajícím lidem 
s autismem APLA – JM o.s., PERSEFONA z. s. se sídlem v Brně (poslední dvě zmíněné včetně osobní 
asistence). Terénní služby zaměřené na drogově závislé zajišťuje K- Centrum Noe. 

Specifickým vzdělávacím a výchovným zařízením je Dětský domov Tišnov. Jeho zřizovatelem je 
Jihomoravský kraj. Domov má kapacitu 32 dětí. V září 2019 zde žilo 26 dětí. Děti jsou sociálně 
znevýhodněny a některým z nich byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby. Pracovníci 

 
2 Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR. GAC spol. s r. o., 2015. 
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domova využívají k rozvoji dětí aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, snoezelen terapie. Děti 
navštěvují školy zejména v Tišnově, nebo v Brně. 

 

3.1.10 NÁVAZNOST NA DOKONČENÉ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na území SO ORP Tišnov se nacházely v roce 2019 tři střední školy. 

Největší z nich je Gymnázium Tišnov s kapacitou 500 žáků, z toho na konci školního roku 
2017/2018 navštěvovalo 233 žáků osmileté gymnázium, kde je v ročníku vždy jedna třída, a 241 
žáků navštěvovalo čtyřleté gymnázium, kde jsou v ročníku vždy dvě třídy. Celkový počet tříd 
gymnázia je tedy 163. Druhou střední školou je Střední škola a Základní škola Tišnov, jejíž 
kapacita je pro střední školu 315 žáků. Střední škola nabízí denní studium učebních oborů 
Opravář zemědělských strojů a Ošetřovatel – ošetřovatelka, denní studijní obor Mechanizace a 
služby a nástavbové studium oboru Podnikání.  

V Lomnici se nachází Střední odborná škola Fortika s kapacitou 270 žáků, která nabízí studijní 
obor Hotelnictví. Do 31. 8. 2018 působila v Lomnici ještě Střední odborné učiliště a Střední odborná 
škola SČMSD s kapacitou 440 žáků. Ta nabízela studijní obory Ekonomika a podnikání a Sociální 
činnost, učební obory Kadeřník a Kuchař – číšník a nástavbové obory Gastronomie a Vlasová 
kosmetika. Činnost školy byla ukončena z důvodu vrácení budovy školy původním majitelům. 

 

Spolupráce škol v rámci regionu je na dobré úrovni. Zájem o studium je ve všech školách vysoký 
a o absolventy škol je poměrně vysoký zájem. Studenti gymnázia pokračují obvykle ve studiu na 
VŠ a o jejich uplatnění poté škola nemá informace. 

Na střední školy na území ORP sice dojíždějí místní studenti, ale jejich kapacita a nabídka oborů 
nedostačuje, a tak studenti vyjíždějí na střední školy do jiných obcí – nejčastěji do Brna. V blízké 
Kuřimi se nachází Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 

 

3.2 SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY  

3.2.1 SOUČASNÁ SITUACE A POTŘEBY ŠKOL V TÉMATECH MAP 

Výběr témat MAP pro území SO ORP Tišnov proběhl v rámci jednání pracovních skupin. Na těchto 
setkáních zazněly i východiska a potřeby k jednotlivým klíčovým tématům a potřebám území, 
které jsou uvedeny v následujícím textu a dále rozpracovány ve strategické části MAP. 

V následujícím textu je pro jednotlivá témata (tematická opatření) uvedena charakteristika 
současného stavu a budoucí očekávání a potřeby. Případně jsou uvedeny další doplňující 
informace a podněty, které vyplynuly z jednání pracovních skupin či z jiných zdrojů. 

Základní zachycení situace vzniklo při diskuzích v roce 2017. To bylo postupně rozvíjeno 
v různých diskuzích, zejména pracovních skupin. V průběhu února 2019 školy diskutovaly a do 
tabulky zaznamenaly své potřeby v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnost, 
rovných příležitostí a případně v dalších volitelných oblastech. Potřeby mají společné rysy, na 
druhou stranu jsou konkrétní informace velmi různorodé. Souhrnné vyhodnocení v grafech a 
komentářích zachycuje nejčetnější a průřezové potřeby uchopitelné v MAP. 

 

 
3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2017/2018. URL https://www.gym-tisnov.cz/files/ 
vyr_zprava18.pdf  

https://www.gym-tisnov.cz/files/%20vyr_zprava18.pdf
https://www.gym-tisnov.cz/files/%20vyr_zprava18.pdf
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1. Čtenářská gramotnost 

Současná situace 

− V mateřských i základních školách probíhá množství aktivit podporující rozvoj čtenářství 
od úrovně čtení s nečtenáři po individuální podporu čtenářů s hlubším zájmem (dílny 
čtení, čtenářské kluby apod..  

− Rozšiřuje se dostupná literatura a další vybavenost. Zkvalitňuje se činnost knihoven. 

Budoucí očekávání  

− Pravidelnost a systematičnost v rozvoji čtenářské gramotnosti  
− Provozování čtenářských aktivit dětí každý školní den – pravidelné čtení každý den 

minimálně 15 minut 
− Práce s texty v předmětech a podpora rozvoje tvořivého psaní 
− Propojování čtenářské gramotnosti se zaváděním badatelsky orientovaného vyučování a 

rozvojem informační gramotnosti, respektive práce s informacemi 
− Příprava učitelů (zejména nových učitelů) na zlepšování čtenářských dovedností 
− Zintenzivnění spolupráce a propojení ZŠ a VŠ již při přípravě budoucích učitelů a zavádění 

metod RWCT. 
− V budoucnosti děti nebudou číst pouze papírové knihy, ale je velmi pravděpodobné, že 

budou využívat různé elektronické pomůcky, čtečky a jiné elektronické pomůcky. Ředitelé 
se domnívají, že tyto elektronické nástroje pomohou přilákat ke čtenářství další děti. 

− Čtenářské dílny a knižní kroužky. 
− Dramatická výchova. 

Potřeby 

Ve vztahu k dětem a žákům více než polovinu škol (14 škol) největší potřebou rozšíření nabídky 
knih a časopisů. Nejde jen o klasické knihy, ale i o zvýšení nabídky encyklopedií, atlasů apod. 
10 škol potřebuje pracovní listy. Po 7 školách vyjádřilo potřebu pořízení dalších pomůcek (např. 
i pomůcky pro nadané děti) a spolupráci s rodinami tak, aby se škola a rodina vzájemně 
podporovaly při rozvoji dítěte. 5 škol chce pořizovat počítačové programy. Stejný počet škol 
přivítá výukové programy nabízené knihovnami. 4 x bylo zmíněno vybudování čtecího koutku. 
Mezi dalšími potřebami zaznělo zajištění pomůcek pro rozvoj řeči, zajištění pomůcek pro 
dramatickou výchovu (např. loutky, kulisy). 
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Hlavní potřebou pedagogů, resp. zcela nejvýznamnější potřebou celkově, je vzdělávání (uvádí 2/3 
škol). Vedle absolvování vzdělávacích kurzů školy obvykle potřebují zejména informace o 
aktuálních trendech a o vzdělávání s nimi spojenými a doporučení na vhodné kurzy/lektory. 
Samotné vzdělávání je také často spojováno s potřebou naučit se využívat nové pomůcky, 
materiály apod. Třetina škol zdůrazňuje potřebu sdílení a výměny zkušeností. Vícekrát zazněla 
potřeba spolupráce/sdílení logopeda. Z dalších individuálních potřeb lze uvést rozšíření nabídky 
knih pro pedagogy, mentoring, zlepšení zázemí pro pedagogy. Potřeby z oblasti vedení byly svou 
četností spíše doplňkem. Vedení potřebuje zlepšit spolupráci a sdílení a mělo by zajištovat 
podkladové a metodické materiály. 

Třetina škol uvedla mezi potřebami zlepšení technické vybavenosti. Konkrétně šlo o interaktivní 
tabule, počítače, či čtečky knih. Průřezově se u necelé poloviny školy objevovala potřeba většího 
množství finančních prostředků zejména na nákup knih a na vzdělávání. 

 

2. Matematická gramotnost 

Současná situace 

− Hejného metodu využívají 3 základní školy, Určité prvky využívají další 4 ZŠ a 1 MŠ. 
− Oproti poměrně velkým plánům na využívání Hejného metody nedošlo od roku 2016 k 

výraznému posunu. Školy se s metodou seznámily, inspirovaly se, ale k většímu využití se 
nepřiklonily.  

− Činnostní učení využívá 12 ZŠ (70 %). Dalšími využívanými metodami jsou např. 
propojení s praxí, skupinová řešení, Matýskova matematika podle Mgr. Miloše Novotného, 
soutěže, projektové vyučování, tvořivá škola. 

− Velký důraz je kladen na aplikovanou matematiku. Matematika je provazována s rozvojem 
finanční gramotnosti. 

− Mnohé školy řeší rozvoj výuky v rámci systémových projektů Jihomoravského kraje. 
− V rámci ORP Tišnov se pravidelně setkávají metodici matematiky.  
− Vznikají kroužky matematiky a matematická gramotnost se rozvíjí i v mimoškolních 

aktivitách. 

Budoucí očekávání:  

− Sdílení pomůcek mezi školami (např. vytvořit soubory pomůcek v rámci SO ORP) i 
zkušenosti (doporučení zajímavých DVPP, kvalitních externích lektorů, apod. vše sdílet 
např. přes webový portál; požadovaná témata ke sdílení a vzdělávání jsou např. jak 
pracovat s nechutí dětí k matematice, potlačování zájmu o matematiku).  

− Posílení metodické podpory výuky geometrie na 1. stupni a metodické podpory k 
přechodu matematiky Hejného na 2. stupeň – některé školy v rámci ORP Tišnov budou 
tuto potřebu aktuálně řešit. 

− Osvěta mezi dalšími školami a rodiči. V ideálním případě by měli být všichni učitelé 
s metodou výuky matematiky (ať už touto metodou učí nebo ne) seznámeni. Jedná se o 
výuku matematiky propojenou s reálným životem. Metodickou podporu by měli zajistit 
interní mentoři. Spolupráce jednotlivých škol by mohla probíhat v rámci předmětových 
komisí. 

− Využívání deskových her (kroužky). 
− Využití vazby matematiky a hudby. 

Potřeby 

Pro zlepšování matematické gramotnosti je ve vztahu k dětem a žákům pro 70 % škol (19 škol) 
největší a zcela dominantní potřebou pořízení pomůcek pro výuku, případně materiálu na výrobu 
pomůcek. V rámci pomůcek byly ve více případech zmiňovány speciální stavebnice a hry. Kolem 
pětiny škol potom potřebuje učebnice a knihy či počítačové programy. Stejně početná skupina 
škol zdůrazňuje potřebu spolupráce s rodiči.  Dále školy žádaly pracovní listy a další výukové 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

47 

materiály, či zmiňovaly využití externích odborníků z praxe. V této souvislosti byla opakovaně 
zdůrazňována nutnost praktických zkušenost a propojení matematické gramotnosti s finanční 
gramotností. 

V případě matematické gramotnosti školy ještě více zdůrazňovaly potřebu vzdělávání pedagogů 
(celkem 78 %, tj. 21 škol). Dále více škol potřebuje sdílení zkušeností a konzultace s jinými 
školami, metodické materiály a tipy pro výuku i pro vybavení. Vzdělávání, výměna zkušeností a 
metodické materiály jsou spojeny zejména s pořizovanými pomůckami s cílem co nejlépe tyto 
pomůcky využívat. Z konkrétních vzdělávacích témat zaznívala např. potřeba školení 
v informačních technologiích, finanční gramotnosti, rodinné ekonomiky, tvořivého učení či 
aplikované matematiky. Od vedení školy očekávají podporu pedagogů (uvedeno u 44 % škol). 

Čtvrtina škol uvedla mezi potřebami zlepšení technické vybavenosti. Konkrétně šlo o interaktivní 
tabule a počítače, či čtečky knih. Potřebu většího množství finančních prostředků na řešení 
uvedených požadavků uvedla cca pětina škol. 

 

 

3. Rovné příležitosti 

Současná situace 

− Školy mají zkušenosti s integrací různých skupin dětí (většinou dětí s různým typem 
postižení).  

− Finanční, personální a materiální podmínky se zlepšují.  
− V rámci MAP Tišnov probíhá řada vzdělávacích akcí k rozvoji znalostí a dovedností 

pedagogů. 
− Velký počet dětí ve třídách. 
− Chybí metodická podpora a možnost konzultací při řešení specifických problémů. 
− Nedostatek kvalitních asistentů pedagoga. 

Budoucí očekávání 

− Zajištění kvalitních asistentů pedagoga; vytvoření databáze „volných“ asistentů pro 
lokalitu. 

− Podpora větší volnosti škol v personálních otázkách (zejména ve využití a dosazování 
asistentů). 

− Zřízení pozice sdíleného logopeda a dalších odborných pracovníků (psycholog, suplující 
sdílený učitel…) 

− Možnost snížit počty dětí ve třídách. 
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− Podpora Tišnovska v komunikaci tématu na veřejnost (rodiče, úředníci apod.). 
− Možnost konzultovat s někým kompetentním konkrétní otázky spojené s inkluzí 

(všeobecné i týkající se konkrétních dětí). 
− Možnost využít speciální školu i jako poradenské pracoviště v otázkách dětí s různým 

typem postižení. 
− Péče o integrované žáky, princip a metody individualizace.  
− Budování školního prostředí, klima, atmosféra (mezi učiteli i vně). 

Potřeby 

Oblast rovných příležitostí je z hlediska potřeb škol nejvíce různorodá. Dvě hlavní skupiny potřeb 
zůstaly nicméně stejné. Nejvíce žádané je vzdělávání pedagogů (56 %, tj. 15 škol) a zajištění 
pomůcek pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (44 %, 12 škol). 

Z pomůcek pro vzdělávání školy zmiňovaly konkrétně např. hry a stavebnice či logopedické 
pomůcky. Devět škol také zdůrazňovalo spolupráci s rodinami, často i v podobě besed a 
vzdělávacích akcí pro rodiče. Tři školy mají jako potřebu pořízení počítačových programů. 
Z dalších odpovědí zazněly následující potřeby: menší počet dětí ve třídě, podpora nadaných žáků, 
speciální učebna či vytvoření systému potřeb pro děti s podpůrnými opatřeními. 

Ve vztahu k personálnímu zajištění vzdělávání vedle uvedeného vzdělávání (opět s důrazem na 
seznamování s aktuálními trendy a na výběr vhodných kurzů) školy potřebují sdílení zkušeností 
a konzultace (4 školy), odbornou literaturu a metodické materiály (3 školy) a spolupráci 
s poradenskými zařízeními (3 školy). Velmi výrazné jsou potřeby odborných pracovníků.  
V součtu zde má nějakou potřebu téměř polovina škol Školy si žádají kvalitní asistenty pedagoga 
(7 škol), psychologa (5 škol), logopeda (4 školy), speciálního pedagoga (2 školy) či jen potřebují 
personální posílení (2 školy). Dále školy již individuálně zmiňovaly potřebu mentoringu, podporu 
jednotřídních mateřských škol či změny legislativy. Nějaké požadavky na technické vybavení měly 
v této oblasti 3 školy. Celkovou potřebu více finančních prostředků na zajištění rovných 
příležitostí uvedlo 11 škol (41 %). 

 

 

4. Polytechnické vzdělávání 

Současná situace:  

− Existují technické MŠ, na 2. stupni ZŠ je řada aktivit, ale nedostatečnou podporu má 
polytechnické vzdělávání na 1. stupni ZŠ. 

− Zlepšuje se vybavenost pro polytechnické vzdělávání. 
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− Pořizování pomůcek a vybavení je doprovázeno vzděláváním pedagogů. 
− Nejčastěji jsou na školách zastoupeny specializované učebny informatiky (15x). 7 ZŠ má 

učebnu výtvarné výchovy a také dílny. Po 6 ZŠ disponuje učebnou cizích jazyků, učebnou 
hudební výchovy, učebnou přírodopisu a další specializovanou učebnou. Učebnu fyziky 
má 5 škol, učebnu chemie 4 školy. 

− Učebny jsou špatně vybavené. Celkově chybí samotné prostory, kde by mohly být 
zřizovány specializované učebny. V některých školách díky dotační podpoře nové 
odborné učebny vznikly. 

− Zákon ve vztahu k pedagogickým pracovníkům zamezuje získání odborníků z praxe do 
škol, což právě u polytechnického vzdělávání působí jako limitující. 

− Nedostatek učitelů přírodních věd (zejména učitelé fyziky a chemie). 
− Řada aktivit, kroužků, případně i výukových programů pro děti a žáky je zajišťována 

organizacemi neformálního vzdělávání. 

Budoucí očekávání a potřeby:  

− Zajištění vhodného vybavení a specializovaných učeben v MŠ i ZŠ pro realizaci 
polytechnického vzdělávání – ty mohou být sdíleny mezi školami v ORP. 

− Zřízení mobilních učeben. 
− Zajištění dostatečných finančních prostředků na spotřební materiál. 
− Vzdělávání a metodická podpora učitelů. Kreativní vzdělávání pedagogů – absolvování 

kurzů zaměřených na praktické využití polytechnického vzdělávání. Změna myšlení 
stávajících učitelů. 

− Větší počet mužů ve školách. 
− Integrovaná tematická výuka. 
− Propojení vyučovaných předmětů s praxí (podnikavost), intenzivní spolupráce se SŠ a VŠ. 
− Vzbuzení zájmu žáků a rodičů o polytechnické vzdělávání – poskytování informací a 

motivaci v klíčových bodech rozhodování žáků o své profesní orientaci (toto působení na 
žáky a jejich rodiče přichází daleko před tím, než o svém profesním směřování vůbec 
začnou uvažovat, často již v MŠ, kam by měly být zaváděny prvky polytechnického 
vzdělávání a pokračovat v jejich rozvíjení dále i na ZŠ).  

− Využití nabídky neziskových organizací. 
− Spolupráce s rodiči a veřejností. 

 

5. Jazykové vzdělávání 

Současná situace:  

− V Tišnově funguje jedna škola (ZŠ Smíškova), která má třídu se zaměřením na cizí jazyk. 
Je možné využít zkušenosti jejich pedagogů, kteří se účastnili hojně i vzdělávacích pobytů 
v zahraničí. Za příklad dobré praxe lze považovat, že tato škola sdílí rodilého mluvčího s 
další tišnovskou školou. Tato druhá škola (ZŠ 28. října) se rovněž věnuje výuce cizích 
jazyků, ale bez specializované třídy.  

− Dále je na Tišnovsku rozvinutá spolupráce se soukromými jazykovými školami pro různé 
věkové kategorie dětí a žáků (např. agentura ZUZU). Problém u těchto programů spočívá 
v tom, že není pro děti zcela zdarma.  

− Na MŠ není výuka angličtiny všude. 

Budoucí očekávání a potřeby:  

− Zajištění dostatku kvalifikovaných pedagogů, včetně rodilých mluvčích, i formou 
sdílených úvazků mezi školami.  

− Zajištění dostatečné a dostupné nabídky zahraničních pobytů pro pedagogy (i jiných 
předmětů než cizí jazyk). Zájezdy pro žáky do zahraničí ve formě kombinace výuky a 
pobytu v rodinách (zajistit, aby se mohly zapojit i školy, které mají malý počet žáků). V 
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případě využívání externích poskytovatelů najít způsob, aby to nezpůsobovalo finanční 
zátěž pro rodiny dětí. Vyšší míra účasti místních škol v mezinárodních projektech. 

− Realizace kvalitního jazykového vzdělávání od mateřských škol. V MŠ přímé využívání 
cizího jazyka při výuce (např. pokyny v angličtině), ale tomu musí odpovídat DVPP. 

− Vybudování jazykových učeben. 
− Podpora vzdělávání učitelů v cizích jazycích 
− Podpora zapojení pedagogů do mimoškolních akcí. 
− Cizojazyčné knihy v knihovnách. Cizojazyčné čtení a zpívání. Cizojazyčné divadlo. 

 

6. Pohybové aktivity 

Současná situace:  

− Pohybové aktivity jsou často spojovány pouze se sportem a sportovními organizacemi. 
V případě sportovních aktivit je tlak na výkon, což u některých dětí a žáků působí jako 
demotivující faktor. 

− S problematikou sportu souvisí i problematika zdravého životního stylu dětí (např. 
používání slazený čaj či jak lze či nelze kvalitně, za současných podmínek, naplňovat 
spotřební koš ve školách). 

− Sportovní organizace se potýkají s nedostatečnou kvalifikací lektorů. Je nedostatek 
„kvalitních“ lektorů pro „normální“ děti, natož pro rozmanité skupiny se speciálními 
potřebami. Je nedostatek mladších lektorů. Podpora lektoru je nedostatečná. 

− V různých sportovních oddílech je silná poptávka a početně velké skupiny dětí limitují 
individualizovaný přístup. 

Budoucí očekávání a potřeby:  

− Důraz by měl být kladen spíše na neprofesionální sport – na pohybové aktivity, které 
primárně nesměřují k výkonu, ale k radosti z pohybu, ke zdravému držení těla, k více 
pohybu ve školách atd. 

− Nabízet žákům pohybové programy. Zařazovat pohyb do výuky běžných předmětů ve 
škole. 

− Nabídka různě zaměřených sportovních programů sportovních organizací pro školy 
(„ochutnávka“ různých sportů a pohybových aktivit). 

− Podpora sportu (pohybu) i v nesportovních organizacích. 
− Pořádání mimoškolních akcí se zapojením rodičů (např. výlety, sportovní dny…). 
− Zvýšená světa pro rodiče a učitele v oblasti pohybu (nevýkonnostní pohybové aktivity, 

správné držení těla). Získání lektorů s potenciálem nadchnout děti pro pohyb. 
− Rozšíření míst pro realizaci pohybových aktivit – mohou probíhat venku v okolí školy či 

v odpovídajících prostorách (např. tělocvičny, herny pro děti, nízkoprahové kluby, 
komunitní centrum apod.; všechny tyto prostory by měly být dětem volně přístupné). 

 

Potřeby škol z dalších oblastí (mimo čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a 
rovných příležitostí) – Potřeby z oblasti polytechnického a jazykového vzdělávání a v oblasti 
pohybových aktivit  

Potřeby z dalších oblastí uvedlo v šetření v únoru 2019 22 škol (81 %). 13 z nich identifikovalo 
potřebu ve vybavenosti (některé zformulovaly potřebu vybavenosti ve více oblastech), a to v oblasti 
informačních a komunikačních technologií (6 škol), v oblasti přírodních věd a environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO, 4 školy), v oblasti polytechniky a vybavenosti pro řemeslné 
činnosti (4 školy), v oblasti sportu (4 školy a dopravní výchovy (4 školy, konkrétně byly zmiňovány 
dopravní hřiště a vybavení k nim). Po 4 školách potřebují odborné učebny a venkovní učebny (resp. 
úpravy školních zahrad pro výuku). 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

51 

 

Velmi výrazná byla potřeba vzdělávání v různých oblastech (9 škol). Konkrétně byly jmenovány 
vzdělávací aktivity následujícího zaměření: první pomoc, zdraví, ochrana obyvatelstva, polytechnika, 
EVVO, informační a komunikační technologie, etická výchova a vzdělávání, evaluace vzdělávání žáků 
(např. formativní hodnocení). Ve vztahu k pedagogické činnosti nejvíce školy zdůrazňovaly sdílení. 
Dále uváděly potřebu výukových materiálů k EVVO, sebereflexi pedagogů a práci s portfoliem, pomoc 
s legislativou a administrativou, setkávání „sborovny“. Z hlediska úvazků zazněla potřeba učitele 
ICT, anglického jazyka, koordinátora kroužků či ICT technika. 

Ve vztahu k dětem a žákům 5 škol zdůraznilo potřebu zapojení rodičů. 5 škol také uvedlo potřeby při 
výuce cizích jazyků (3 školy mají potřebu rodilého mluvčího, 2 školy potřebují cizojazyčné časopisy a 
literaturu, zmíněn byli software a pomůcky). Z dalších potřeb zazněly: spolupráce s místními 
organizacemi, organizace exkurzí do výrobních podniků, spolupráce mateřských škol a základních 
škol či pomůcky a hry. 

 

7. Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání 

Současná situace:  

− V regionu působí vedle tradičních organizací (např. Sokol, Orel, příp. Junák – Český skaut) 
řada neziskových organizací věnujících se kulturním, společenským, či sportovním 
aktivitám. 

− Problémy organizací neformálního vzdělávání spočívají především v nejistém 
financování, které je závislé na dotacích. Dalším problémem, často spojeným právě 
s nedostatečným objemem financí, je personální zajištění činnosti organizací. To je 
v některých případech založeno na dobrovolnictví členů. Některé organizace nedisponují 
dostatečnými prostorami. Ostatní problémy jako nezájem členů jsou uváděny minimálně. 

− Technický stav budov organizací je ve většině uvedených případů vyhovující.  
− Z hlediska vybavenosti je největším problémem nedostatečné vybavení – absence 

moderních pomůcek. 
− V některých obcích je problémem konkurence mezi školami i mezi školami a neziskovými 

organizacemi v nabídce různých volnočasových aktivit. 
− Partnerství mezi subjekty formálního (školy) a neformálního vzdělávání je rozvinuto 

pouze ve vybraných případech a má nevyužitý potenciál. 
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Budoucí očekávání a potřeby:  

− Mimoškolními aktivitami jsou všechny aktivity nad rámec povinné výuky, tedy různé 
kroužky, školní knihovna, kluby a další aktivity. Vedle zájmových a sportovních aktivit 
zabezpečovaných školami by měli žáci mít možnost využít i nabídku dalších organizací, 
které do svých aktivit zapojují i rodiče, obec atd. Může se jednat např. o zapojení škol do 
akcí spojených s tematikou lidových tradic (např. ve spolupráci s muzeem Předklášteří), 
které by posilovaly identitu žáků s místním regionem. Tyto akce se pak mohou stát běžnou 
součástí školních vzdělávacích programů jednotlivých škol a mohou podpořit mimo jiné i 
spolupráci MŠ a ZŠ nebo rodičů a školy. 

− Partnerství mezi subjekty neformálního vzdělávání a školami, využití potenciálu 
neformálního vzdělávání ze strany škol. 

− Sdílení nabídky a poptávky organizací neformálního vzdělávání, případně škol – 
komunikační platforma, společný web. 

− Otevření škol (tělocvičny, odborné učebny, interaktivní tabule) či jiných prostorů 
vhodných pro mimoškolní aktivity i akce pro veřejnost (např. senioři) 

− Zajištění vyzvedávání a převozu dětí do družin a příměstských táborů ze strany organizací 
neformálního vzdělávání (např. Inspiro, Studánka, Ráček) 

− Zintenzivnění spolupráce škol (případně organizací neformálního vzdělávání) s Českou 
školní inspekcí i v oblasti zájmového vzdělávání. 

− Podpora kulturních aktivit škol. 
− Posílit roli knihoven jako vzdělávací instituce (knihovna do ZŠ – nejenom ZŠ do knihovny, 

mimo Tišnov) 
− Zajištění finančních prostředků na neinvestiční aktivity ve vazbě na formální vzdělávání 

(dopravní, branné, aktivity rámcových vzdělávacích programů). 
− Zajištění potřebných financí na vybavení prostor – herny, komunitní prostory. 
− Zajištění potřebných financí na metodickou podporu, doučování, nízkoprahových 

činností, lektorů cizích jazyků, pohybových aktivit atd.  
− Rozvíjení společných tematických akcí – na pořádání by se podílely subjekty, které se 

tématu aktivně věnují. 
− Podpora dobrovolnictví a stáží (nabídka a poptávka) – vhodné/efektivní předávaní 

informací. 
− Vzdělávání lektorů ve vztahu k inkluzi. 

 

8. Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

Současná situace:  

− Několik školních budov bylo ve velmi špatném stavu, ale postupně probíhají opravy. 
− Více než polovina školních budov vyžaduje dílčí opravy. Školám často chybí kvalitní 

zázemí pro pracovníky. Část škol ještě není zateplená. Část škol není bezbariérová, i když 
dochází ke zlepšení situace. 

− Kapacity mateřských škol by měly být vyřešeny výstavbou nových mateřských škol 
v Železném, Tišnově a ve Všechovicích. 

− Budovy základních škol v Tišnově kapacitně nedostačují. 
− Nedostatek kmenových tříd v některých školách. 
− Zahrady některých mateřských škol nemají dostatek herních prvků pro děti nebo dalšího 

vybavení a vyžadují dovybavení či rekonstrukci. Samostatné tělocvičny obvykle MŠ nemají 
– v případě potřeby a zimních měsících využívají často tělocvičny jiných subjektů v obci. 

− Pouze 10 ze 17 ZŠ disponuje vlastní tělocvičnou. Hřiště má 9 škol, některé školy využívají 
obecní hřiště. Mnohé tělocvičny a hřiště vyžadují opravy, rozšíření a dovybavení. 
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− Pouze část školních jídelen vyhovuje pro stránce technické, či po stránce vybavenosti. 
Některé jídelny byly v minulých letech rekonstruovány a nově vybaveny, jiní se potýkají 
s nevyhovujícím stavem budov, a zejména se zastaralým vybavením. 

− Technický stav prostor školních družin je velmi různorodý, nicméně je u většiny družin 
vyhovující. Větší nedostatky jsou ve vybavenosti družin. 

− Některé organizace neformálního vzdělávání potřebují rozšířit či zrekonstruovat své 
prostory. 

Budoucí očekávání a potřeby:  

− Rekonstrukce škol a dalších budov, které dosud neprošly rekonstrukcí (odloučené 
pracoviště ZŠ Smíškova v Riegrově ulici v Tišnově, kdy by budova mohla sloužit i dalším 
organizacím, Sokolovna – rekonstrukce prostor, sociálního vybavení) včetně zajištění 
jejich bezbariérovosti (Dětský domov, Inspiro, Brďo, školy…).  

− Zřízení pozice experta na dotační poradenství v SO ORP Tišnov, který by měl přehled o 
využitelných dotačních titulech pro oblast vzdělávání – tvrdé i měkké aktivity.  

− Zajištění potřebných kapacit škol. 
− Zajištění bezbariérovosti škol. 
− Energetické úspory v provozu školních budov. 
− Zlepšení stavu a vybavenosti školních stravovacích zařízení. 
− Zlepšování podmínek pro pohybové aktivity. 
− Zlepšení ostatního zázemí a vybavení škol. 

 

3.2.2 ANALÝZA RIZIK V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ NA TIŠNOVSKU 

Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, 
právních a věcných rizik ohrožujících realizaci MAP s uvedením jejich nositele a opatření 
k řízení identifikovaných rizik. 

Rizika jsou rozdělena na finanční rizika, organizační rizika, právní rizika a věcná rizika. 

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu 
jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů MAP.  

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (sloupec „D“) se hodnotí se na škále 1 až 5:  

− hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost),  
− hodnota 5 představuje velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost).  

Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se 
bude pohybovat mezi 1 až 25.  

Nositelé jednotlivých rizik, tzn. organizace odpovědné za řízení a monitorování daného rizika, 
průběžné přehodnocují významnosti rizik, identifikují reálnost výskytu dané rizikové události a 
realizují opatření předcházející vzniku rizika. Hlavními nositeli rizik jsou školy, zřizovatelé škol 
(obce) a organizace neformálního vzdělávání (zejména nestátní neziskové organizace). 
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Název rizika 

Hodnocení rizika 

Nositel 
rizika4 

Název navrhovaných opatření 
k řízení rizik a snížení jejich 

významnosti 

Pravděpo-
dobnost 

(P) 

Dopad 
(D) 

V=P*D 

FINANČNÍ (EKONOMICKÁ) RIZIKA 

Nedostatek finančních 
prostředků na zaplacení 

kvalitních pracovníků 
4 4 16 školy 

Sdílení specializovaných 
pracovníků. Zefektivnění využití 

kapacit. 

Nedostatek finančních 
prostředků na potřebné 

vybavení 
2 4 8 školy 

Využití dotačních možností. 
Spolupráce s podnikateli. 

Nedostatek finančních 
prostředků na investice do 

budov a zázemí škol 
5 5 25 obce 

Využití dotací z fondů EU. 
Vyjednávání s krajem a MŠMT 

o dotační podpoře.  

Absence systému 
dlouhodobého financování 

organizací neformálního 
vzdělávání 

5 3 15 
neziskové 
organizace 

Vytvoření systematické podpory ze 
strany obcí. Koordinace aktivit a 

vzájemná podpora. 

Problémy s realizací 
dotačních projektů 

5 5 25 
školy 
obce 

Vytvoření pozice společného 
pracovníka na dotační poradenství. 

Sdílení zkušeností škol. 

ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

Kapacitní náročnost 
realizovaných změn 

5 4 20 školy 
Spolupráce pedagogů. Sdílení 

zkušeností a materiálů. 

Administrativní náročnost 
řízení škol 

4 3 12 školy 
Setkávání ředitelů, výměna 

zkušeností a sdílení podkladů. 

Administrativní náročnost 
práce třídních učitelů 

3 3 9 školy 
Částečné převzetí ředitelem školy a 

administrativními pracovníky, 
metodická podpora, tvorba šablon 

PRÁVNÍ RIZIKA 

Právní komplikovanost 
různých forem spolupráce 

škol a spolupráce mezi 
školami a neziskovými 

organizacemi 

2 3 6 

školy 
 

neziskové 
organizace 

 

Sdílení zkušeností a právnických 
odborníků. Vytvoření šablon a 

vzorů dokumentů. 

Právní rizika vybraných 
praktických činností škol 

5 4 20 školy 
Kvalitní ošetření problematiky 

vnitřními předpisy škol. Proškolení 
pracovníků škol i žáků škol. 

VĚCNÁ RIZIKA 

      

Nedostatek kvalitních a 
zkušených pedagogů 

3 5 15 školy 

Spolupráce s vysokými školami. 
Vytvoření příjemného pracovního 

prostředí. 
Vzdělávání a metodická podpora 

pedagogů  

Snížení ochoty škol ke 
spolupráci 

4 3 12 školy 

Průběžná zpětná vazba od 
účastníků společných akcí. 

Zaměření spolupráce na konkrétní 
pomoc a podporu škol a jejich 

pracovníků. 

Odpor rodičů vůči změnám 
ve školách 

3 4 12 školy 
Osvěta a průběžné informování, 

zapojování rodičů do života školy 

 

 
4 Organizace (osoby) odpovědné za řízení a monitorování daného rizika. 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

55 

3.3 VÝCHODISKA PRO STRATEGICKOU ČÁST  

3.3.1 VYMEZENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ ROZVOJE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

S ohledem na zhodnocení situace v území a na zvolená tematická opatření byly vymezeny tři 
prioritní oblasti s následujícími prioritami: 

Prioritní oblast 1: Kvalita vzdělávání 

− Uplatňování nových výukových přístupů a metod v oblasti obecné didaktiky 
− Rozvinutí diagnostiky a poradenství pro děti a žáky 
− Uplatňování nových výukových přístupů a metod, zkvalitňování výuky v oblasti oborové 

didaktiky 
− Využití specializovaných odborných učeben a jejich vybavení k inovativnímu přístupu ve 

výuce 
− Vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na jejich individuální potřeby 
− Metodická a konzultační podpora pedagogů, sdílení a vzájemná podpora mezi 

pedagogickými pracovníky 
− Uplatnění neformálního vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků, spolupráce a 

propojení aktivit organizací neformálního vzdělávání v návaznosti na formální vzdělávání 

Prioritní oblast 2: Spolupráce škol 

− Společná setkávání pracovníků škol, pořádání setkání žáků 
− Konkrétní spolupráce a sdílení škol v oblasti personální i materiální  
− Zlepšení vztahu mezi školami a rodiči, podpora rodičovských kompetencí  
− Zvýšení otevřenosti škol vůči veřejnosti 

Prioritní oblast 3: Hmotné zázemí pro vzdělávání 

− Zajištění potřebných kapacit škol 
− Zajištění bezbariérovosti škol  
− Energetické úspory v provozu školních budov  
− Zlepšení stavu a vybavenosti školních stravovacích zařízení  
− Zlepšování podmínek pro pohybové aktivity 
− Zlepšení ostatního zázemí a vybavení škol 

 

3.3.2 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ (TÉMAT) A KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ 

Hlavními problémovými oblastmi (tématy) a jejich klíčovými problémy jsou s ohledem na 
stanovená povinná, doporučené a volitelná tematická opatření MAP: 

− 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

▪ Chybí metodická podpora a možnost konzultací při řešení specifických problémů. 

▪ Nedostatek kvalitních asistentů pedagoga. 

− 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

▪ Roztříštěnost přístupů a metod. 

▪ Nedostatečné sdílení zkušeností a pomůcek. 

▪ Nepřipravenost nových učitelů. 

− 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

▪ Chybí metodická podpora a možnost konzultací při řešení specifických problémů. 
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▪ Nedostatek kvalitních asistentů pedagoga. 

− 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

▪ Nedostatečné vybavení. 

▪ Nedostatečná metodická podpora a materiály pro výuku. 

▪ Nedostatek učitelů přírodních věd. 

− 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

▪ Nedostatek kvalitních učitelů. 

− 6. Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

▪ Spojování pohybových aktivit pouze se sportem. 

▪ Nedostatečná kvalifikace lektorů ve sportovních organizacích. 

− 7. Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času 

▪ Nejasné dlouhodobé financování. 

▪ Nedostatečná spolupráce organizací. 

− 8. Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

▪ Nedostatečné kapacity na velkých ZŠ v Tišnově. 

▪ Nedostatek kmenových tříd v některých školách. 

▪ Špatný technický stav řady školních budov. 

▪ Zastaralá a nedostatečná vybavenost pro sportovní a pohybové aktivity škol. 

 

3.3.3 SWOT-3 ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ (TÉMAT) V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

SWOT-3 analýzy byly zpracování pro všechny problémové oblasti, tj. témata, resp. tematická 
opatření, následně rozvíjená ve strategickém rámci. Vychází jak ze zjištěné faktografie, tak 
zejména z výsledků jednání pracovních skupin. 

Téma 1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE: DOSTUPNOST – INKLUZE – KVALITA 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Dostatečné zkušenosti škol s integrací 
různých skupin dětí 

▪ Fungování pedagogicko-psychologických 
poraden ve školách 

▪ Dobrá komunikace škol s rodiči 

▪ Velký počet dětí ve třídách 

▪ Chybí metodická podpora a možnost 
konzultací při řešení specifických 
problémů 

▪ Nedostatek kvalitních asistentů pedagoga 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Osvěta obyvatel v oblasti inkluze 

▪ Větší volnost škol v oblasti inkluze (např. 
personální záležitosti či zřízení speciální 
učebny) 

▪ Posílení inkluze v rámci vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

▪ Nedostatek finančních prostředků 

▪ Nedostatek kvalitních pedagogů 

▪ Nevyjasněnost pojetí inkluze 
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Téma 2 
ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZÁKLADNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Rozvoj pregramotnosti v MŠ 

▪ Postupné zavádění cílených přístupů ke 
zlepšení čtenářské a matematické 
gramotnosti  

▪ Existence knihoven ve školách 

▪ Roztříštěnost metod a přístupů 

▪ Nedostatečné sdílení zkušeností a 
pomůcek 

▪ Nepřipravenost nových učitelů 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Lepší příprava učitelů již v průběhu studia 
na VŠ 

▪ Využití digitalizace  

▪ Zavádění nových metod a forem výuky 
(např. badatelsky orientovaná výuka, 
vyprávění příběhů apod.) 

▪ Nedostatečná podpora ze strany rodičů 

▪ Nevhodné uplatňování informačních 
technologií 

 

Téma 3 
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ OHROŽENÝCH 

ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Dostatečné zkušenosti škol s integrací 
různých skupin dětí 

▪ Fungování pedagogicko-psychologických 
poraden ve školách 

▪ Dobrá komunikace škol s rodiči 

▪ Velký počet dětí ve třídách 

▪ Chybí metodická podpora a možnost 
konzultací při řešení specifických 
problémů 

▪ Nedostatek kvalitních asistentů pedagoga 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Lepší příprava učitelů již v průběhu studia 
na vysoké škole 

▪ Osvěta obyvatel v oblasti inkluze 

▪ Financování škol umožňující snížit počty 
žáků ve třídách 

▪ Prosazování inkluze za každou cenu bez 
přihlédnutí ke specifickým potřebám žáků 
a k možnostem školy 

▪ Nedostatek finančních prostředků 

▪ Nedostatek kvalitních pedagogů 

 

Téma 4 ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Existence různých kroužků  

▪ Řada jednorázových akcí 

▪ Spolupráce s různými subjekty 

▪ Špatně vybavené učebny 

▪ Nedostatek metodických materiálů 

▪ Nedostatek učitelů přírodních věd  

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Využití zkušeností organizací neformálního 
vzdělávání 

▪ Propojení s prací a s externími odborníky 

▪ Dotační podpora EU 

▪ Nedostatečná finanční podpora provozních 
nákladů specializovaných učeben a obnovy 
vybavení 

▪ Právní limity spolupráce s externími 
subjekty a ošetření rizik praktických aktivit 
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Téma 5 
ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO 

JAZYKA 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Školy se zkušenostmi 
▪ Spolupráce se soukromými jazykovými 

školami 

▪ Nedostatek kvalitních učitelů 
▪ Nedostatečné finanční prostředky na 

zaplacení kvalitních pedagogů 

▪ Omezené vybavení pomůckami. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Dotační podpora EU 

▪ Sdílení pedagogů 
▪ Rozvoj cizojazyčných kompetencí 

v neformálním vzdělávání 

▪  – 

 

Téma 6 POSÍLENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A ŽÁKŮ 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Zájem dětí a žáků o sportovní aktivity 

▪ Pestrá nabídka sportovních aktivit 

▪ Zlepšování infrastruktury pro venkovní 
pohybové aktivity 

▪ Spojování pohybových aktivit jen se 
sportem 

▪ Nedostatečná kvalifikace lektorů ve 
sportovních organizacích 

▪ Zastaralá a nedostatečná vybavenost 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Zpracování obecních plánu rozvoje sportu 
v souvislosti s novelou zák. č. 115/2001 Sb. 

▪ Nedostatečná finanční podpora výstavby a 
obnovy infrastruktury pro sport a pohyb 

 

Téma 7 
ROZVOJ MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT A PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Řada fungujících organizací 

▪ Pestrá nabídka aktivit 

▪ Dobrovolnická činnost 

▪ Nejasné dlouhodobé financování. 

▪ Nedostatečná vybavenost. 

▪ Nedostatečná spolupráce organizací. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Zájem škol o spolupráci 

▪ Dotační podpora EU 

▪ Neřešení systému financování 

 

Téma 8 HMOTNÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

▪ Většina škol má dostatečné kapacity. 

▪ Řada školních budov již prošla 
rekonstrukcí 

▪ Využívání školních jídelen veřejností 

▪ Nedostatek kmenových tříd v některých 
školách 

▪ Špatný technický stav řady školních budov. 
▪ Zastaralá a nedostatečná vybavenost pro 

sportovní a pohybové aktivity škol. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

▪ Dotační podpora rozšiřování kapacit a 
řešení bezbariérovosti 

▪ Dotační podpora zateplení budov 

▪ Nedostatečná finanční podpora obnovy a 
dobudování zázemí škol 
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4. STRATEGICKÁ ČÁST –  STRATEGICKÝ RÁMEC  MAP 
DO ROKU 2023 

Strategická část místního akčního plánu (MAP), tj. strategický rámec priorit, identifikuje v 
návaznosti na vizi 4 čtyři prioritní oblasti, v rámci nichž jsou uvedeny priority stěžejní pro 
dosažení jednotlivých strategických cílů. Priority jsou dále naplňovány jednotlivými 
opatřeními. Ke každému strategickému cíli je vedle priorit uveden popis žádané změny, resp. 
současného stavu s uvedením, jakým směrem se má změna ubírat, opatření, která jsou spojena s 
řešením priorit, a vypsány indikátory sloužící k zachycení změn. Následně jsou přiřazeny k 
jednotlivým cílům a prioritám projektové záměry jednotlivých aktérů. 

 

4.1 VIZE 

Vize je sdílenou představou aktérů o rozvoji území, vymezuje změnu, které má být dosaženo, a 
nastavuje rámec pro spolupráci při realizaci této změny. Vznikla zapojením cílových skupin a aktérů 
MAP. 

 

 

 

 

Vize vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023 

Všechny děti a všichni žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím 
příležitostem. Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a 
odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a 
klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století. Pedagogové umí definovat své 
potřeby v kontextu vize školy a dostávají cílenou a bezpečnou podporu, aby mohli rozvíjet 
každého žáka. 

Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin, dalších vzdělávacích i 
kulturně-osvětových organizací. Jsou sdíleny zkušeností osob zapojených do výchovy a 
vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity 
organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku. Vzdělávací organizace respektují a 
podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery. 

 

Setkávání Sdílení Spolupráce Zážitek
Propojení 

s praxí
Pro 

všechny
Vlastní 
volba
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4.2 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ  DO TVORBY STRATEGICKÉHO RÁMCE  

Strategický rámec vznikal na základě diskuze jednotlivých aktérů rozvoje vzdělávání na území 
ORP Tišnov, kterými jsou  

− základní školy a mateřské školy (ředitelé, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci),  
− zřizovatelé škol,  
− organizace neformálního a zájmového vzdělávání 
− sdružení rodičů, 

Tito aktéři byli zastoupeni v řídicím výboru (rozhodovací orgán MAP) a v pracovních skupinách. 

Přípravu podkladů a úpravy na základě diskuze s aktéry prováděl realizační tým tvořený 
zkušenými odborníky z oblasti vzdělávání. 

Při realizaci projektu MAP I (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018) působily 3 pracovní skupiny (PS):  

− PS Základní a mateřské školy (ředitelé škol), 
− PS Neformální a zájmové vzdělávání, 
− PS Zřizovatelé škol. 

Při realizaci projektu MAP II (1. 7. 2018 – 30. 6. 2021) působily 4 pracovní skupiny: 

− PS Čtenářská gramotnost, 
− PS Matematická gramotnost, 
− PS Rovné příležitosti, 
− PS Financování, 
− PS oborová/tematická (cizí jazyky, polytechnika, EVVO, kariéroví poradci, vedoucí 

předmětových komisí, výchova k demokracii, regionální identita, družiny a školní kluby, 
kuchařky, zřizovatelé, kluby přátel školy a školské rady, školní parlamenty). 

Na úvodním setkání pracovní skupiny ředitelů škol 30. 8. 2016 zazněly hlavní věci, které chtějí 
školy zlepšit. Posléze probíhala v menších skupinách diskuze k problematice matematické a 
čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a inkluze. Další relevantní rozvojová témata a potřeby 
zazněly na setkání pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání 20. 9. 2016 v Tišnově. 
Aktivity spojené s rozvojem školy byly diskutovány na setkání pracovní skupiny zřizovatelů škol 
21. 11. 2016. 

Po úvodních diskuzích proběhlo v listopadu 2016 dotazníkové šetření mezi mateřskými a 
základními školami a dalšími aktéry MAP v regionu (základní umělecká škola, střediska volného 
času, neziskové organizace), v němž byly doplněny podklady pro analytickou část MAP 
(východisko pro strategický rámec) a zejména shromážděny plánované projektové záměry. 

Na základě dotazníkového šetření, konzultací se školami a v rámci jednání realizačního týmu a 
spolupráce s externími odborníky byl zpracován 1. návrh strategického rámce MAP.  

Diskuze k návrhu strategického rámce byla součástí setkání pracovní skupiny ředitelů škol a 
pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání 28. 11. 2016. 

První verze strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na jednání 
13. 12. 2016. 

V dalším období se vize a strategické cíle neměnily. Pouze při aktualizaci v prosinci 2017 bylo do 
cíle 1.3 doplněno téma vzdělávání a metodické podpory nepedagogických pracovníků. Při této 
aktualizaci bylo také vloženo souhrnné zhodnocení plánovaných šablon OP VVV dle přehledu 
šablon k 30. 6. 2017. 

V půlročních intervalech byl na základě průběžně evidovaných podnětů aktualizován seznam 
projektových záměrů pro intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD a také 
seznam investičních projektových záměrů bez vazby na klíčové kompetence IROP a seznam 
neinvestičních projektových záměrů. 
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První aktualizace strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na 
jednání 13. 6. 2017 v Tišnově. 

Druhá aktualizace strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na 
jednání 13. 12. 2017 v Tišnově. 

Třetí aktualizace strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na 
jednání 13. 6. 2018 v Tišnově. 

V první polovině roku 2019 proběhla výraznější aktualizace projektových záměrů strategického 
rámce. Východiskem bylo komplexní prověření projektových záměrů pro intervence IROP. 
Všechny školy byly osloveny s žádostí o aktualizaci údajů u projektů a o doplnění nových projektů. 
Z dalších projektů byly ve strategickém rámci ponechány pouze významnější investiční projekty 
s náklady nad 1 mil. Kč. 

Čtvrtá aktualizace strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na 
jednání 13. 6. 2019 v Tišnově. 

Pátá aktualizace strategického rámce byla projednána a schválena řídícím výborem na 
jednání 12. 12. 2019 v Tišnově. 
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4.3 POPIS PRIORIT A CÍLŮ  

4.3.1 PŘEHLED ŘEŠENÝCH POVINNÝCH A VOLITELNÝCH OPATŘENÍ 

Strategický rámec MAP pro ORP Tišnov obsahuje následující povinná, doporučená a volitelná 
tematická opatření (témata). Povinná opatření byla stanovena na národní úrovni v pokynech pro 
zpracování MAP a musí být obsažena v každém MAP. Doporučená opatření jsou obsahově 
rovněž nadefinována jednotně pro všechny MAP, nicméně do strategického rámce jsou 
zařazována pouze vybraná z nich dle zájmu aktérů z území (výběr ze tří opatření). 

Kategorie 
opatření 

Číslo 
tematického 

opatření 
Název opatření 

Povinné 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Povinné 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Povinné 3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem 

Doporučené 4 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  

(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, 

inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO, nově se do 

této oblasti zahrnuje i umělecká tvorba a užívá se zkratky „STEAM“). 

Volitelné 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Volitelné 6 Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

Volitelné 7 
Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení 

volného času 

Volitelné 8 Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

 

Ve strategickém rámci jsou zařazena všechna tři doporučená opatření, protože souvisí s cíli a 
aktéry důležitými pro formální i neformální vzdělávání dětí a žáků. Doporučené opatření 4 se týká 
do značné míry investičních potřeb financovatelných z IROP. Volitelná opatření 5 a 6 vychází 
z dalších témat uváděných školami jako potřebné. Volitelné opatření 7 je spojeno s neformálním 
vzděláváním. Volitelné opatření 8 směřuje k zajištění kvalitních hmotných podmínek a prostředí 
pro vzdělávání. 

 

4.3.2 PRIORITNÍ OBLASTI A STRATEGICKÉ CÍLE 

Prioritní oblast 1: Kvalita vzdělávání 

 Strategický cíl 1.1: Posílit individuální přístup k potřebám dětí a žáků a zvýšit jejich vnitřní 
motivaci ke vzdělávání (obecná didaktika) 

 Strategický cíl 1.2: Zkvalitnit proces vzdělávání a rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 
žáků (oborová didaktika) 

 Strategický cíl 1.3: Zlepšit podmínky pro osobní rozvoj pedagogů a vytvořit ve školách 
novým výzvám otevřené a vzájemně se podporující týmy  

 Strategický cíl 1.4 Posílit působení organizací neformálního vzdělávání na rozvoj základní 
gramotnosti a klíčových kompetencí 
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Prioritní oblast 2: Spolupráce škol 

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

 Strategický cíl 2.2: Zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči i s veřejností 

Prioritní oblast 3: Hmotné zázemí pro vzdělávání 

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

 Strategický cíl 3.2: Zlepšit stav budov a okolí škol a zvýšit využití jejich potenciálu 

 

Struktura specifikace strategických cílů 

 

 

PRIORITNÍ OBLAST 1: KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

Strategický cíl Číslo a název strategického cíle 

Priority 

Priority pojmenovávají hlavní věcné oblasti změny. Vychází z analýzy stavu a 
potřeb aktérů v územích.  

Ve vazbě na priority jsou tříděny projektové záměry škol. Z praktických důvodů 
jsou pro využití v tabulkách s prioritizací projektových záměrů v závorce 
uváděna klíčová slova vystihující obsah priority. 

Popis cíle 
Popis činností a témat realizovaných k dosažení cíle. Odůvodnění cíle a 
konkretizace potřebných změn.  

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

Tematické opatření MAP, ke kterému se cíl vztahuje. Primárně jsou uvedena 
povinná a doporučená opatření. Kurzivou jsou zvýrazněna volitelná opatření. 
V případě, že je to přínosné, jsou opatření rozčleněna dle intenzity vazby. 
Celkově jsou ale uvedeny pouze silné a střední vazby. Kompletní přehled vazeb 
je uveden v tabulce v následující podkapitole strategického rámce. 

Indikátory 

Indikátor je nástrojem pro měření dosažené změny, resp. naplnění cíle. Je 
uváděn pouze obecně bez kvantifikace (např. počet projektů, počet setkání, 
počet vybudovaných učeben apod.). 

Strategický 
cíl 

1.1 Posílit individuální přístup k potřebám dětí a žáků a zvýšit jejich 
vnitřní motivaci ke vzdělávání (obecná didaktika) 

Priority 
Uplatňování nových výukových přístupů a metod („Metody“) 

Rozvinutí diagnostiky a poradenství pro děti a žáky („Poradenství“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Rozvoj školní kultury. Posilování leadershipu. Uplatňování aktivizačních a 
motivačních výukových metod.   Podpora způsobů hodnocení lépe rozvíjejících 
potenciál žáků (formativní hodnocení) Metodická podpora a možnost konzultací 
v oblasti inkluze. Využití pedagogických asistentů a metodická podpora jejich 
činnosti.  Rozvoj obecných kompetencí k iniciativě a kreativitě.  Přenos 
odpovědnosti za učení a řešení problémů na děti. Větší zapojení rodičů – 
intenzivnější komunikace i spolupráce. 

Podpora pedagogické a psychologické diagnostiky a poradenství ve školách, 
podílení uplatňování přístupů kariérové poradenství (sebereflexe, 
sebehodnocení, plánování uplatnění). Podpora přípravných tříd. V tomto cíli jsou 
nejvíce akcentovány rovné příležitosti.   
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Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

V regionu je třeba pokračovat v trendu lepšího poznání potřeb dětí a posílení 
individuálních přístupů. Cíl usiluje o to, aby se podařilo jak u dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem, tak o talentovaných a mimořádně nadaných 
dětí a žáku rozvinout jejich potenciál. Každá škola bude mít rozvinuty postupy 
a dostupné pomůcky k podpoře dětí s různými potřebami a pedagogové budou 
schopni toto uplatnit v praxi (vlastní diagnostika školy). S tím souvisí zajištění 
dostupnosti specializovaných poradenských služeb i zajištění potřebných 
asistentů pedagoga (nejen z hlediska finančních prostředků na zaplacení 
asistenta, ale také z hlediska dostatku kvalitních asistentů). 

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Nepřímo i vazba na: 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

počet škol fungujících jako příklady dobré praxe 

počet nově uplatňovaných aktivizačních a motivačních výukových metod 

počet škol využívající konzultace v oblasti inkluze 

počet proškolených pedagogických asistentů 

počet škol implementujících kariérové poradenství 

Strategický 
cíl 

1.2: Zkvalitnit proces vzdělávání a rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 
žáků (oborová didaktika) 

Priority 

Uplatňování nových výukových přístupů a metod, zkvalitňování výuky („Metody“) 

Využití specializovaných odborných učeben a jejich vybavení k inovativnímu 
přístupu ve výuce („Učebny“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Zahrnuje přímé řešení matematické a čtenářské (pre)gramotnosti, výuky cizích 
jazyků a polytechnického vzdělávání (příprava pedagogů na řešení témat je 
součástí cíle 1.3). Uplatňování nových přístupů a metod. Pořizování 
vzdělávacích pomůcek.  Propojování výuky s praxí. Zajištění metodické 
knihovny pro pedagogy. Uplatňování diferencované výuky a činnostního učení. 

Součástí aktivit na podporu čtenářské gramotnosti bude  mediální gramotnost, 
regionální identita, rétorika či tvůrčí psaní. Tématem je i propojení s hudbou či 
využití nových multimediálních a technologických přístupů ke čtenářství. 

V oblasti matematické gramotnosti bude kladen důraz na mezipředmětové 
vazby (zejména informační technologie – programování, robotika, přírodní 
vědy apod.) a na propojení matematiky s reálným životem (aplikovaná 
matematika). Součástí je i rozvoj finanční gramotnosti. 

Využívání rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků. Posílení uplatnění metody 
CLIL. Podpora cest do zahraničí.  

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je také rozvoj vztahu 
k regionu a manuální zručnosti. Důležité je uplatnění venkovního učení, či lesní 
pedagogiky. 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

65 

V návaznosti na propojování s praxí bude věnována pozornost i rozvoji 
kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (školní programy 
podnikavosti). 

Budování a vybavování specializovaných učeben a jejich využití k inovativnímu 
přístupu ve výuce. Využívání specializovaných učeben i pro kreativní činnosti. 

Součástí cíle je rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti dětí (včetně 
posilování vztahu dětí k pohybu) a podpora zdravého životního stylu. 

Obsahově jde o nejširší cíl (nejvýrazněji to bude znát v akčním plánu, kde bude 
obsahovat více opatření zaměřujících se na jednotlivá zmíněná témata). 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Cíl usiluje o seznámení se s dostupnými (novými) metodami, o výběr metod a 
přístupů odpovídajících situaci školy, o uplatnění metod díky vzdělávání a 
metodické podpoře pedagogů. Současně budou k dispozici specializované 
učebny a příslušné pomůcky. 

V případě čtenářské gramotnosti je pro školy důležité soustavné doplňování a 
obnova knižního fondu, zajištění volného přístupu ke knihám a cílené motivační 
aktivity. Děti může ke čtenářství přilákat i využití elektronických nástrojů. 
Zavádění čtenářství může podpořit i vzájemné sdílení učitelů mezi školami a 
různé aktivity, které vychází z metodologie programu „Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení“ (RWCT).  

V případě matematické gramotnosti školy zdůrazňují potřebu sdílení pomůcek 
i zkušeností a zvýšení vnitřní motivace žáků. Potřebují metodickou podporu při 
výuce vybraných témat. Je třeba se více věnovat nadaným žáků a propojit 
matematiku s reálným životem. 

V případě polytechnického vzdělávání je základní potřebou informovanost a 
vzbuzení zájmu žáků a rodičů o polytechnické vzdělávání podporované 
kreativní výukou pedagogů, kteří mají možnost v rámci DVPP absolvovat kurzy 
zaměřené na praktické využití polytechnického vzdělávání. MŠ i ZŠ by měly mít 
vhodné vybavení a specializované učebny, které mohou být sdíleny mezi 
školami v ORP, pro realizaci polytechnického vzdělávání. Vyučované předměty 
by měly být propojeny s praxí.  Vzhledem k potřebám trhu práce i obecně pro 
běžný život je potřebné věnovat pozornost i budování vztahu k řemeslným 
činnostem a rozvíjení zručnosti (předměty typu „dílny, pozemky, vaření“; i pro 
žáky na 1. stupni, aby získali vztah k půdě a vlastnoručnímu tvoření už v 
mladším věku).  

Pro rozvoj znalostí cizího jazyka je třeba dostatek kvalifikovaných pedagogů, 
včetně rodilých mluvčích, i formou sdílených úvazků mezi školami. Bylo by 
žádoucí kvalitní jazykové vzdělávání od mateřských škol.  

Pohybové schopnosti řady dětí nejsou ideální. Vedle znalostních kompetencí je 
nezbytné pro vyvážený rozvoj žáků rozvíjet i pohybové dovednosti.  

K rozvoji uvedených kompetencí volnější formou dle zájmu dětí může přispět 
vybavení a činnost školních družin a školních klubů. 

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

TO 6 Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

TO 7 Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času 

TO 8 Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 
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Indikátory 

počet uplatněných nových výukových přístupů (např. Hejného metoda, metoda 
RWCT, metoda CLIL apod.) 

počet nově vybudovaných odborných učeben 

počet zrekonstruovaných odborných učeben 

počet odborných učeben nově vybavených pomůckami 

Strategický 
cíl 

1.3: Zlepšit podmínky pro osobní rozvoj pedagogů a vytvořit ve školách 
novým výzvám otevřené a vzájemně se podporující týmy 

Priority 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve vazbě na jejich individuální potřeby, 
(„Vzdělávání“) 

Metodická a konzultační podpora pedagogů, sdílení a vzájemná podpora mezi 
pedagogickými pracovníky („Podpora“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Směřování škol k učícím se organizacím. Posilování otevřenosti škol vůči 
inovacím. Vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na jejich zkušenosti 
a individuální potřeby. Vzdělávání v oblasti nových přístupů a metod pro 
kvalitní výuku čtenářské a matematické gramotnosti a dalších klíčových 
kompetencí.  

Sdílení výukových materiálů. Zahraniční stáže pro učitele jazyků. Podpora 
kreativity. Využití koučování a mentoringu. Zajištění informací o dostupné 
(metodické) literatuře a výukových materiálech. 

Metodická podpora pro zlepšování spolupráce učitel – asistent (či jiný dospělý 
ve třídě). 

Vzdělávání a metodická podpora nepedagogických pracovníků, aby mohli 
kvalitně zajišťovat podpůrné činnosti a spolupodílet se rozvoji 
kompetencí dětí a žáků. 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Současná doba a nároky na pedagogy vyžadují průběžné změny jak v obsahu 
výuky, tak v užívaných metodách. Podmínkou využití dostupných výukových 
technologií je dobré zvládnutí nových technik výuky. Velkou výzvou je i 
posilování individuálního přístupu k žákům a vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Pro zvládnutí těchto úkolů a výzev musí být věnována 
zvýšená pozornost vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogů, případně 
i nepedagogických pracovníků. Musí mít možnost nejen získat poznatky, ale mít 
k dispozici i metodické a tematické výukové materiály. 

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Indikátory 

počet pedagogických pracovníků, kteří se v daném školním roce zúčastnili 
vzdělávací akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

počet předmětů, v nichž jsou využívány sdílené materiály 

počet vyjíždějících pedagogů na zahraniční stáže 
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Strategický 
cíl 

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

Priority 
Uplatnění neformálního vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků, 
spolupráce a propojení aktivit organizací neformálního vzdělávání v návaznosti 
na formální vzdělávání („Neformální“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Spolupráce škol s neziskovými organizacemi a hledání způsobů, jak prakticky 
v rámci volnočasových aktivit využít znalosti z formálního vzdělávání a jak 
rozvinout kompetence, k nimž mají neziskové organizace blízko (např. 
podnikavost, polytechnické znalosti a dovednosti apod. dle zaměření 
organizace). Využití zážitkové pedagogiky. Nabídka programů organizací 
neformálního vzdělávání pro školy. Rozvoj kompetencí pedagogů a dalších 
pracovníků organizací neformálního vzdělávání. 

Řešení možností zapojení hendikepovaných dětí a žáků do neformálního 
vzdělávání. Zlepšení komunikace a propojení vzdělávacích témat mezi učiteli a 
pracovníky školní družiny. 

Úzce související činností je podpora lidové kultury, která přispívá k rozvoji 
regionální identity dětí žáků a posilování sociálních kompetencí. 

Rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti dětí a budování základů 
zdravého životního stylu. Posilování vztahu dětí k pohybu. 

Podpora fungování neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání. 
Zajištění vhodných prostor. Využití prostorových kapacit školských zařízení. 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Neziskové organizace mohou v rámci svých činností přirozeně navázat na 
rozvoj kompetencí žáků a napomoci jejich praktickému uplatnění a k posílení 
vnitřní motivace žáků. Na aktivity rozvíjející klíčové kompetence v rámci školní 
výuky může úzce navázat činnost školních družin.  

Je třeba zlepšit komunikaci mezi subjekty poskytující neformální vzdělávání, 
aby nedocházelo k rozmělnění, duplicitě a nízké efektivitě aktivit. Je třeba 
zaměřit se na koordinaci, díky níž se zlepší pestrost aktivit (zejména v malých 
obcích).  

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 6 Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

TO 7 Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času 

Určitá vazba je i na: 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Indikátory 

počet neziskových organizací průběžně spolupracujících se školami a cíleně 
rozvíjejících potřebné kompetence 

počet podpořených neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání 
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PRIORITNÍ OBLAST 2: SPOLUPRÁCE ŠKOL 

 

 

Strategický 
cíl 

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

Priority 
Společná setkávání pracovníků škol, pořádání setkání žáků („Setkávání“) 

Konkrétní spolupráce a sdílení škol v oblasti personální i materiální („Sdílení“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Společná setkávání ředitelů, pedagogů (např. ve vazbě na svou aprobaci), či 
dalších pracovníků škol. Výměna zkušeností. Řešení návazností I. a II. stupně 
mezi spádovými školami. Společné akce škol zaměřené na setkávání žáků. 

Sdílení pracovníků (logoped, psycholog, učitel anglického jazyka). Sdílení 
pomůcek a vybavení mezi školami v rámci ORP. Personální výpomoc malým 
školám při nenadálém výpadku pedagoga („zaskakující pedagog“).  

Vytvoření nezatěžujícího, ale podporujícího systému šíření informací k podpoře 
zlepšování kvality vzdělávání (informace a inspirace z pracovních skupin, 
odkazy na akce, podklady apod.). 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Zástupci škol v regionu považují za potřebné a přínosné pravidelná společná 
setkávání a výměnu zkušeností. Setkávání přispěje k posílení přátelských vazeb 
mezi školami a k vytvoření místních partnerství umožňujících průběžnou i ad 
hoc výpomoc a projektovou spolupráci. 

Pro rozvoj žáků a posilování přátelských vazeb jsou užitečné společné akce škol 
(různé typy soutěží, kulturních vystoupení apod.). 

V případě základních škol pouze s 1. stupněm je třeba reflektovat přístupy škol, 
na něž se žáci přesouvají na 2. stupeň. Koordinace je potřebná i vzhledem k 
využívání kapacit jednotlivých škol a případně také k využívání 
specializovaných učeben určeným více školám. V návaznosti na vybavování škol 
a vzdělávání pedagogů je užitečné sdílet zkušenosti z obdobného prostředí a 
společně rozvíjet výukové podklady odrážející regionální specifika. Důležitá je i 
komunikace a spolupráce mezi MŠ a ZŠ. 

Pro malé školy v regionu je obtížné zajistit a zaplatit různé specialisty a odborné 
učitele, protože by kapacitně využily pouze část jejich úvazku. Je třeba vytvořit 
systém sdílení (společného zaměstnávání) těchto odborníků. Podobně je z hlediska 
hospodárného zajištění výuky užitečné sdílení pomůcek a (mobilního) vybavení. 

V případě vzdělávání pedagogů zejména na menších školách je obtížné najít 
časový prostor pro účast na vzdělávacích akcích. Při počtu několika málo 
pedagogů nelze zajistit zástup při výuce.  

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

TO 6 Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

Indikátory 

počet setkání ředitelů, pedagogů a dalších pracovníků škol 

počet sdílených specializovaných odborníků (mezi školami) 

počet škol podílejících se na sdílení specializovaných odborníků 
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PRIORITNÍ OBLAST 3: HMOTNÉ ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

Strategický 
cíl 

2.2: Zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči i s veřejností 

Priority 
Zlepšení vztahu mezi školami a rodiči, podpora rodičovských kompetencí („Rodiče“) 

Zvýšení otevřenosti škol vůči veřejnosti („Veřejnost“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Rozvíjení způsobů komunikace s rodiči. Vtažení rodičů do života školy. Podpora 
rodičovských kompetencí. Realizace projektů typu „Rodiče vítání“, „Škola 
rodičům otevřená“. Podpora škol při komunikaci problematiky rovných 
příležitostí s rodiči. Společné školní akce pro děti, rodiče a žáky. Zkvalitňování 
fungování školských rad. Činnost sdružení rodičů a přátel školy. 

Zapojení škol do života obcí. Zapojení veřejnosti do života školy. Pořádání akcí 
pro veřejnost. Rozvoj regionální identity. 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Školní docházka žáků a nároky na jejich znalosti vytváří i nemalou zátěž rodičů, 
kteří musí věnovat nemalou pozornost domácí školní přípravě žáků. Je třeba 
rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi školou a rodiči, aby se tato dvě prostředí 
vhodně podporovala a doplňovala. Zvýšená podpora musí směřovat rodičům 
žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Potenciál skýtá zapojení prarodičů do práce s dětmi (čtení ve škole, řemeslné 
dovednosti v dílnách, na zahradě…). 

Škola je významný prvek života v obcích.  Školy se významně zapojují do 
kulturního života v obcích. Je třeba rozvíjet vztahy dětí k regionu a jejich 
znalosti místního prostředí.  

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

Indikátory 

počet uskutečněných akcí škol otevřených i pro veřejnost 

počet škol realizujících projekty spolupráce s rodiči (projekty typu „Rodiče 
vítání“, Škola rodičům otevřená“) 

Strategický 
cíl 

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

Priority 
Zajištění potřebných kapacit škol („Kapacity“) 

Zajištění bezbariérovosti škol („Bezbariérovost“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Budování kmenových učeben (ve školách s nedostatečnou kapacitou), úpravy 
školních budov směrem k bezbariérovosti. 

Spolupráce zřizovatelů a škol při řešení kapacitních problémů. Podpora 
svazkového školství. 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Některé školy v ORP se potýkají s nedostatkem kapacit pro zajištění základní 
výuky. Toto je třeba urgentně řešit. 
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Velká část škol není bezbariérová. Nové úpravy v budovách je třeba již dělat tak, 
aby byly bezbariérové. 

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

V případě bezbariérovosti vztah k: 

TO 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

TO 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

TO 8 Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

Indikátory 
počet vybudovaných kmenových učeben (řešících nedostatek kapacit) 

počet projektů řešících bezbariérovost 

Strategický 
cíl 

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

Priority 

Energetické úspory v provozu školních budov („Energie“) 

Zlepšení stavu a vybavenosti školních stravovacích zařízení („Stravování“) 

Zlepšování podmínek pro pohybové aktivity („Pohyb“) 

Zlepšení ostatního zázemí a vybavení škol („Zázemí“) 

Popis cíle 

Činnosti k dosažení cíle: 

Ostatní investice do školní infrastruktury, zejména opravy střech, realizace 
zateplení, rekonstrukce sociálního zázemí, rekonstrukce a pořízení vybavení 
školních jídelen (kuchyní). 

Zlepšení vybavenosti škol pro sportovní aktivity. Rekonstrukce a budování 
sportovišť.  Obnova a budování herních prvků a prvků pro terénní výuku apod. 
na školních pozemcích. 

Podpora využívání prostorů škol pro další činnosti a život v obcích. 

Odůvodnění cíle a potřebné změny: 

Školní budovy v regionu vykazují v řadě případů technické nedostatky, které 
mohou nepříznivě ovlivňovat prostředí pro výuku. Jde zejména o potřebné 
opravy střech a prostorů pro výuku. 

Řada škol má nevyhovující vybavení učeben, sociální zařízení apod. Zastaralé je 
vybavení mnohých školních stravovacích zařízení. Investovat je třeba i do 
sportovišť škol. 

Areály škol je vhodné využít i pro další aktivity obyvatel obce (např. činnost 
neziskových organizací, vzdělávání dospělých apod.). 

Vazba na 
povinná a 

doporučená 
opatření 
(témata) 

TO 4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

TO 6 Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

TO 7 Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času 

TO 8 Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

Indikátory 

počet opatření (projektů) řešících energetické úspory 

počet projektů na zlepšení podmínek pro stravování  

počet nových sportovišť 

počet zrekonstruovaných sportovišť 
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4.4 VAZBY CÍLŮ MAP NA OPATŘENÍ  

Vazby cílů MAP na povinná, doporučená a volitelná tematická opatření  

Tematická opatření 

Strategické cíle 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 

Povinné opatření 1  
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 

kvalita 
XXX XX XXX  XXX XXX XX  

Povinné opatření 2  
Čtenářská a matematická gramotnost v základním 

vzdělávání 
XX XXX XXX X XX XX   

Povinné opatření 3  
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 
XXX XX XXX  XXX XXX XX  

Doporučené opatření 4  
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 

vzdělávání  
XX XXX XXX XX XX XX  XX 

Volitelné opatření 5  
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 
XX XXX XXX  XXX    

Volitelné opatření 6 
Posílení pohybových aktivit dětí a žáků 

 XX X XX X X  XXX 

Volitelné opatření 7  
Rozvoj mimoškolních aktivit a prostředí pro 

vzdělávání a trávení volného času 
 XX  XXX  X  XX 

Volitelné opatření 8 
Zlepšení technického stavu prostorů a vybavení škol 

X XX X X  X XXX XXX 

Pozn.: X – slabá vazba, XX – střední vazba, XXX – silná vazba 

 

Většina strategických cílů souvisí s naplňováním více tematických opatření. První tři strategické 
cíle se velmi intenzivně zaměřují na řešení problémů spadajících do povinných a doporučených 
opatření. Cíle z druhé strategické oblasti využívají synergie škol a vytváří druhou linii podpory 
plnění povinných a doporučených opatření. 

Volitelná opatření působí spíše nepřímo a souvisí zejména s doplňujícími cíli 1.4 a 3.2. 



4.5 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PRO INTERVENCE Z IROP A OP VVV 

Kapitola obsahuje shromážděné investiční záměry škol financovatelné z IROP a OP VVV. Záměry jsou tříděny podle strategických cílů a priorit. 

Klíčovými investičními prioritami v souladu s intervencemi z IROP a OP VVV jsou: 

Priorita 
Zkrácené 
označení 

priority 

Vazba na 
strategický cíl 

Vazba na 
tematická 
opatření 

Zajištění potřebných kapacit škol  Kapacity 3.1 1, 3, 8 

Využití specializovaných odborných učeben a jejich vybavení k inovativnímu přístupu ve 
výuce 

Učebny 1.2 3, 4, 5, 7, 8 

Využití neformálního vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků, spolupráce a propojení 
aktivit organizací neformálního vzdělávání v návaznosti na formální vzdělávání 

Neformální 1.4 1, 2, 4, 7 

 

S ohledem na samotné zajištění předškolního a základního školního vzdělávání je zásadní prioritou zajištění potřebných kapacit škol. Projektů v této 
oblasti postupně přibývá a jsou také postupně realizovány. Budování kapacit je spojeno s řešením bezbariérovosti, která je podmínkou u nových staveb 
realizovaných s dotační podporou. 

Z hlediska vazeb na povinná a doporučená opatření MAP a rovněž z hlediska počtu záměrů stojí v popředí budování odborných učeben zejména pro 
polytechnické vzdělávání, dále pro informační a komunikační technologie, či výuku jazyků. Velký význam mají i projekty na zlepšení podmínek pro 
neformální vzdělávání. Ty se nejčastěji zaměřují na budování speciálních učeben pro různé vzdělávací aktivity doplňující nabídku zájmových aktivit ve 
školách. 
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Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD  

MAP pro ORP Tišnov  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Priorita 
Tem. 
opa-
tření 

Identifikace školy, školského zařízení či 
dalšího subjektu 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady 

na projekt 
v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
(od – do) 

Typ projektu: 

Stav realizace 

s vazbou na klíčové 
kompetence IROP 
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1.2 Učebny 
3, 4, 5, 

7 
ZŠ ZaHRAda 3798798 691007586 

Uzpůsobení prostor Základní školy 
ZaHRAda vzdělávacím potřebám 

3 500 000 2017–2019 X X X X X X V realizaci 

1.2 Učebny 4 ZŠ ZaHRAda 3798798 691007586 Mobilní vědecká laboratoř 800 000 2020  X X X   – 

1.2 Učebny 4 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 70877165 600130118 
Rozšíření vzdělávacích možností ve 

fyzice a v chemii 
1 500 000 2017–2019   X   X     Dokončeno 2019 

1.2 Učebny 5, 8 
ZŠ a MŠ Doubravník 

(ZŠ) 
75022508 600130401 Cizí jazyk bez bariér 1 000 000 po 2019  X     X  X   – 

1.2 Učebny 4 
ZŠ a MŠ Doubravník 

(ZŠ) 
75022508 600130401 Přes počítače k angličtině 500 000 po 2019 X     X     – 

1.2 Učebny 4, 5 ZŠ a MŠ Lažánky 70991219 600110826 Škola přístupná všem 12 000 000 2019–2020 X     X X  
Vydané stavební 

povolení 

1.2 Učebny 4, 5 ZŠ a MŠ Nedvědice 43380107 600130177 Modernizace učeben 8 250 000 2019–2021 X X X X X   V realizaci 

1.2 Učebny 4 ZŠ a MŠ Nedvědice 43380107 600130177 Přírodovědná učebna 825 000 2019–2021 X X X X X   – 

1.2 Učebny 4, 7 ZŠ a MŠ Sentice 71003380 600110753 
Vestavba půdního prostoru a 

přístupové schodiště 
4 000 000 2019–2020     X X     – 

1.2 Učebny 4 ZŠ a MŠ Sentice 71003380 600110753 
Vybavení učebny novou ICT technikou 

včetně software a internetu 
200 000 po 2019     X X     – 

1.2 Učebny 4, 8 ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov 70942528 600111326 
Nástavba ZŠ Drásov č. e. 32, navýšení 

kapacity školy – odborné učebny 
27 000 000 2017–2019 X X X X X X V realizaci 

1.2 Učebny 4 ZŠ Katov 75021544 600130550 Přístavba ZŠ – nové učebny 4 000 000 2017–2020   X X X  V realizaci5 

1.2 Učebny 4 ZŠ a MŠ Deblín 75003082 600111032 Odborné učebny 1 500 000 2019–2022  X X  X  – 

1.2 Učebny 4 ZŠ Předklášteří 70996512  600110761 Vybudování učebny pro výuku ICT 1 000 000 2017–2019    X X X V realizaci 

 
5 Projekt realizuje obec Katov. Část by měla být hotova do konce srpna 2019. 
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Soulad 
s cílem 
MAP* 

Priorita 
Tem. 
opa-
tření 

Identifikace školy, školského zařízení či 
dalšího subjektu 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady 

na projekt 
v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
(od – do) 

Typ projektu: 

Stav realizace 

s vazbou na klíčové 
kompetence IROP 
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1.2 Učebny 4 ZŠ a MŠ Deblín 75003082 600111032 Odborné učebny v půdních prostorách 15 000 000 2019–2022 X X X X X X – 

1.2 Učebny 3, 4 SŠ a ZŠ Tišnov 53198 600014011 Vzhůru k výškám 2 500 000 2019–2021   X  X  – 

1.2 Učebny 3, 4 SŠ a ZŠ Tišnov 53198 600014011 Šikovné ruce 1 000 000 2019–2021   X    – 

1.2 Učebny 4 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 62072951 600106276 Učebny přírodovědných předmětů 1 500 000 2019–2023  X   X  – 

1.2 Učebny 4 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 62072951 600106276 Cvičná kuchyně 1 000 000 2019–2023   X  X  – 

1.2 Učebny 4 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 62072951 600106276 Učebna informatiky 1 200 000 2019–2023    X X  
Podána žádost 

o dotaci 

1.2 Učebny 4 
ZŠ Tišnov, nám. 28. 

října  
70283940 600110532 Rekonstrukce odborných učeben 1 000 000 2019–2023 X X X X X  – 

1.2 Učebny 4 ZŠ Tišnov, Smíškova 49459708 600110524 Venkovní učebna 1 000 000 2020 X X X X X  – 

1.2 Učebny 2, 4, 5 
Základní škola Adama 

Bernaua, z. ú.6 
8352135 – Odborné učebny 200 000 2020 X X X X X  – 

1.4 Neformální 7 Freedom Art z.s. 03305007 – Rozšíření kapacity učeben 3 000 000 2019–2021 X X X X     – 

1.4 Neformální 4, 7 Freedom Art z.s. 03305007 – Venkovní učebna 800 000 2019–2021  X  X   – 

1.4 Neformální 4, 7 Freedom Art z.s. 03305007 – 
Učebna pro technické a rukodělné 

aktivity 
1 000 000 2019–2021   X X   – 

1.4 Neformální 4, 7 Inspiro – SVČ Tišnov 69652503 – Ekocentrum 10 000 000 2019–2021   X X   X   – 

1.4 Neformální 4. 7 Inspiro – SVČ Tišnov 69652503 –  Chemická laboratoř 1500000 2020–2022  X X    – 

1.4 Neformální 2, 7 
Městské kulturní 

středisko (Městská 
knihovna) 

49457543 – Multimediální učebna 500 000 2019–2022   X X X     – 

 
6 Ve školním roce 2019/2020 funguje Škola Adama Bernaua ve formě sdruženého vzdělávání dětí v režimu domácího vzdělávání. Od školního roku 2020/2021 se 
předpokládá zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Škola bude založena na sebeřízeném vzdělávání společně s realizací centra pro sebeřízené 
vzdělávání pro zájemce ve věku od 0 do 99 let. V rámci tohoto prostoru se předpokládá kromě školy vytvoření dětské skupiny pro předškolní děti. Pro školu a centrum 
se plánuje úprava stávající budovy bývalé hájovny a zahrady (sdílené řemeslné dílny, ateliéry, klidové místnosti, venkovní učebny). 
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Soulad 
s cílem 
MAP* 

Priorita 
Tem. 
opa-
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Identifikace školy, školského zařízení či 
dalšího subjektu 

Název projektu 
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celkové 
náklady 

na projekt 
v Kč 
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realizace 
projektu 
(od – do) 

Typ projektu: 
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kompetence IROP 
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1.4 Neformální 4, 7 
Za sebevědomé 
Tišnovsko, z.s. 

26635160 – 
Zajištění multifunkčního zázemí pro 

děti Lesního rodinného klubu 
na Tišnovsku 

150 000 2019–2020     X       – 

1.4 Neformální 7 Patriot energy s.r.o. 06594328 – Galerie minerálů Tišnov 2 000 000 2018–2019  X     Dokončeno 2019 

1.4 Neformální 7 
Jezdecký klub Ranč 

Loučka 
27001652 – 

Středisko volnočasového využití pro 
zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání 
5 000 000 2019–2022 X X X    – 

1.4 Neformální 7 
Jezdecký klub Ranč 

Loučka 
27001652 – JURTA – přírodní učebna 700 000 2020–2022 X X X    – 

1.4 Neformální 4,5,7 
Sportovní klub Tenis 

Tišnov, z.s. 
46917896 – 

Nadstavba učebny cizích jazyků a 
digitálních technologií 

2 500 000 2019–2020 X   X X  – 

3.1 Kapacity 1 ZŠ a MŠ Dolní Loučky 70877165 600130118 Stavební úpravy ZŠ Dolní Loučky 2 200 000 2016–2018           X Dokončeno 

3.1 Kapacity 1 ZŠ Katov 75021544 600130550 Přístavba ZŠ – nová MŠ 10 000 000 2019–2020     X X – 

3.1 Kapacity 1,7 DSO Tišnovsko 75058944 – Svazková školka a Centrum pro rodinu 15 000 000 2017–2019 X X X  X X Dokončeno 2019 

3.1 Kapacity 1 MŠ Všechovice – – Vybudování MŠ Všechovice 12 000 000 2019–2020      X V realizaci 

3.1 Kapacity 1 MŠ Štěpánovice 70982694 600110451 Navýšení kapacity MŠ 3 500 000 2022     X X – 

3.1 Kapacity 1 MŠ Na Honech – – Vybudování MŠ Na Honech 30 000 000 2019–2020     X X – 

3.1 Kapacity 7, 8 
Základní škola Adama 

Bernaua 
– – Úprava budovy a zahrady školy 

není 
stanoveno 

2019–2021     X X  

Pozn.:  * Číslo strategického cíle. 

 

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 12. 12. 2019. 

                     V Tišnově dne 12. 12. 2019.  
 

Podpis předsedy řídícího výboru MAP 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

76 

4.6 DALŠÍ VÝZNAMNÉ  INVESTIČNÍ PROJEKTOVÉ  ZÁMĚRY BEZ PŘÍMÉ VAZBY NA IROP  A OP VVV 

Kapitola obsahuje tabulky s významnými  investičními záměry škol s náklady nad 1 mil. Kč, které nejsou přímo podporovány z IROP a OP VVV, 
ale naplňují důležité priority strategického rámce. Záměry jsou tříděny podle strategických cílů a priorit. 

Klíčovými investičními prioritami bez přímé vazby na klíčové kompetence IROP jsou: 

Priorita 

Zkrácené 
označení 

priority 

Vazba na 
strategický cíl 

Vazba na 
tematická 
opatření 

Zlepšení ostatního zázemí a vybavení škol Zázemí 3.2 6, 7, 8 

Využití neformálního vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků, spolupráce a 
propojení aktivit organizací neformálního vzdělávání v návaznosti na formální vzdělávání 

Neformální 1.4 7 

 

Z hlediska vazeb na opatření MAP a z hlediska počtu záměrů stojí v popředí investice do sportovní infrastruktury. K jejich zajištění chtějí školy využít 
zejména národní dotační programy. Doplňují je investice do zázemí organizací neformálního vzdělávání. 

 

Investiční priority – seznam investičních projektových záměrů bez vazby na klíčové kompetence IROP 

Soulad 
s cílem 

MAP 
Priorita 

Tem.
opa-
tření 

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího 
subjektu 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady 

projektu v 
Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
(od – do) 

Předpokládaný 
dotační zdroj 

Stav realizace 
Název školy IČO RED IZO 

1.4 Neformální 7 ZUŠ Tišnov 44947721 600003434 CLIL ve výuce ZUŠ  2 000 000 2022  – 

1.4 Neformální 7 Zpátky do života, spolek 4794788 – Stavba či rekonstrukce školícího centra 28 000 000 2019–2020   – 

1.4 Neformální 7 Obec Štěpánovice 365548 – Komunitní centrum 37 000 000 2022  – 

3.2 Pohyb 6, 7 
Hnízdo – spolek pro komunitní 

vzdělávání 
3421201 – Udržitelný plavecký bazén pro Tišnovsko 

nebylo 
vyčísleno 

po 2019 není určeno – 

3.2 Pohyb 6, 8 ZŠ a MŠ Nedvědice 43380107 600130177 Tělocvična 3  300 000 2019–2021  MŠMT 
Podána žádost 

o dotaci 

3.2 Pohyb 6 Obec Štěpánovice 00365548 – Multifunkční hala 27 802 300 2019–2020  – 

3.2 Pohyb 6 ZŠ a ZŠ Sentice 71003380 600110753 Školní hřiště, sportoviště 3 000 000 po 2019   – 
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Soulad 
s cílem 

MAP 
Priorita 

Tem.
opa-
tření 

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího 
subjektu 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady 

projektu v 
Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
(od – do) 

Předpokládaný 
dotační zdroj 

Stav realizace 
Název školy IČO RED IZO 

 3.2 Pohyb  6, 8 ZŠ a MŠ Deblín 75003082 600111032 Venkovní sportovní areál 6 000 000 2019–2022 MŠMT 
Podána žádost 

o dotaci 

3.2 Pohyb 6, 8 ZŠ a MŠ Nedvědice 43380107 600130177 Venkovní sportovní areál 2 100 000 2020–2022 MŠMT, MMR – 

3.2 Pohyb 6, 8 ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 62072951 600106276 Rekonstrukce školního hřiště – II. etapa 1 600 000  2019–2023  – 

3.1 Kapacity 8 
Základní škola Adama 

Bernaua, z. ú. 
8352135 – 

Rekonstrukce a vybavení interiéru nutná k 
rekolaudaci nemovitosti na školský prostor 

500 000 2020  – 

3.2 Stravování 8 ZŠ a MŠ Lažánky 70991219 600110826 Zdravá škola 2 600 000 2019–2020   – 

3.2 Zázemí 8 ZŠ a MŠ Doubravník (MŠ) 75022508 600130401 Třída ve vile 1 000 000 po 2019   – 
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4.7 REALIZACE ŠABLON OP VVV  

Kapitola obsahuje souhrnné zhodnocení realizovaných šablon OP VVV dle přehledu šablon k 30. 6. 2017 a k 27. 5. 2019. 

Realizace šablon I (stav k 30. 6. 2017) 

21 mateřských škol celkem 56 šablon. 3 MŠ šablony nevyužívaly žádné šablony. Dominovaly šablony na školního asistenta (81 % mateřských škol) a 
šablony na setkávání s rodiči dětí (52 % škol). Významně byly zastoupeny šablony sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (38 %), na další vzdělávání pedagogických pracovníků (29 %) a prevenci logopedických vad (24 %). 

17 základních škol celkově realizovalo 77 šablon. 4 ZŠ nevyužívaly žádnou šablonu. Z nabízených šablon byly zcela nevyužity 4 šablony. Každá ze škol 
zapojených do šablon zvolila další vzdělávání pedagogických pracovníků (v různém hodinovém rozsahu a zaměření). 65 % škol využívalo vzdělávání 
v rozsahu 32 hodin, 35 % škol v rozsahu 16 hodin. Dominovalo vzdělávání v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Více než třetina škol využila 
i vzdělávání v oblasti inkluze. 53 % škol řešilo šablonu na doučování žáků. 35 % škol využilo šablony na školního sociálního pedagoga, na klub zábavné 
logiky a deskových her. Šablony na spolupráci s rodiči, na sdílení zkušeností pedagogů, na tandemovou výuku a na čtenářské kluby realizuje 29 % škol. 

 

Realizace šablon II (stav k 27. 5. 2019) 

Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále Šablony II) 
bylo vyplnění dotazníku k situaci v jednotlivých oblastech vzdělávání. Škola/školské zařízení si povinně volila minimálně jednu šablonu z oblasti, která 
byla v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejslabší. Jednotlivé šablony bylo nutné vybírat tak, aby byla dodržena podmínka výzvy pro minimální a 
maximální výši finanční podpory na jeden projekt dle daných vzorců. Základem výpočtu je počet dětí/žáků. Byla tedy mírně ovlivněna volba šablon a 
velikost rozpočtů projektů a nepřímo počty/výběr (vzhledem k různé finanční náročnosti šablon – např. náklady na personální podporu jsou výrazně 
vyšší než na vzdělávání) šablon jsou ovlivněny velikostí školy. Uvedené je třeba mít na paměti při interpretaci uvedených výsledků.  

Na konci května 2019 mělo dle přehledu realizovaných aktivit v rámci výzvy Šablony II podáno projekt 22 z 27 základních/mateřských škol a dále 
ZUŠ Tišnov a Inspiro – SVČ Tišnov. 17 MŠ zvolilo celkem v projektech 74 šablon (průměr 4,4 šablony na MŠ). 13 ZŠ zvolilo 112 šablon pro ZŠ (průměr 8,6) 
a 78 šablon pro školní družiny a školní kluby (průměr 6 šablon). ZUŠ Tišnov měla ve svém projektu zahrnuto 8 šablon a Inspiro 26 šablon (z toho 8 na 
vzdělávání, 3 na nové metody ve vzdělávání a 3 na kluby pro účastníky SVČ). 

Přehled podaných projektů na Šablony II 

Škola 
Rozpočet projektu 

v Kč 
Počet zvolených šablon / 

variant šablon 
Počet šablon (variant) dle typů žadatelů 

Mateřské školy Základní školy Školní družiny/kluby 

MŠ Pohádka Borač 350 849 1 1 – – 

MŠ Hradčany 361 015 6 6 – – 

MŠ Lomnička 361 700 1 1 – – 

MŠ Malhostovice 404 968 2 2 – – 
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Škola 
Rozpočet projektu 

v Kč 
Počet zvolených šablon / 

variant šablon 
Počet šablon (variant) dle typů žadatelů 

Mateřské školy Základní školy Školní družiny/kluby 

MŠ Níhov Škola nebude projekt na šablony II. podávat. 

MŠ Svatoslav 361 953 7 7 – – 

MŠ Štěpánovice 358 083 1 1 – – 

MŠ Na Paloučku Tišnov 614 483 6 6 – – 

MŠ Sluníčko Tišnov 623 415 2 2 – – 

MŠ U Humpolky Tišnov 630 677 8 8 – – 

ZŠ a MŠ Deblín 1 840 370 18 3 6 9 

ZŠ a MŠ Dolní Loučky 1 586 960 23 7 8 8 

ZŠ a MŠ Doubravník 1 030 659 15 6 5 4 

ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov 2 231 146 25 8 13 4 

ZŠ a MŠ Lažánky Škola nebude projekt na šablony II. podávat. 

ZŠ a MŠ Nedvědice 1 229 658 13 4 7 2 

ZŠ a MŠ Olší 799 818 8 2 3 3 

ZŠ a MŠ Předklášteří 1 238 516 15 7 4 4 

ZŠ a MŠ Sentice Škola ještě nemá ukončen projekt na šablony I. 

ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec 1 006 486 12 3 6 3 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Projekt na šablony II. je v přípravě. 

ZŠ Brumov Projekt na šablony II. je v přípravě. 

ZŠ Katov 460 149 24 – 16 8 

ZŠ Tišnov, 28. října 2 985 400 31 – 18 13 

ZŠ Tišnov, Smíškova 2 201 235 26 – 14 12 

ZŠ ZaHRAda 564 292 15 – 7 8 

SŠ a ZŠ Tišnov 346 897 5 – 5 0 

CELKEM 21 588 729 264 74 112 78 

Průměrný počet na školu / typ žadatele 981 306 12,0 4,4 8,6 6,0 

 

Pro nastavení činností v rámci projektu MAP, které jsou konkretizovány v akčním plánu, je klíčové zachycení oblastí řešených v rámci projektů Šablony 
II. V rámci akčního plánu pak mohou být zvolená témata doplňována, nebo podporována (např. zajištění realizaci v šablonách plánovaných činností). 

Všechny mateřské školy zapojené do Šablon II si zvolily šablonu zaměřenou na personální podporu. Ve více než 4/5 případů šlo o financování 
školních asistentů. Rozvoji pedagogů MŠ se věnují ¾ škol, a to nejčastěji ve vzdělávání (téměř všechny školy volící vzdělávání zařazovaly téma 
osobnostně sociální rozvoj, dále dominovalo vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti). Sdílení zkušeností pedagogů a nové metody 
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ve vzdělávání předškolních dětí zvolila ¼ škol (v nových metodách šlo hlavně o polytechnické vzdělávání). Projektové dny (ať už ve škole, nebo mimo 
ni) realizují 2/5 škol. Tematická setkávání a spolupráce s rodiči jsou tématem šablon u 30 % škol. 

V případě základních škol také dominuje personální podpora, kterou realizuje 4/5 škol. Zaměření je zde pestřejší. Téměř polovina škol zvolila 
školního asistenta a 30 % školního speciálního pedagoga. Školy ale využívají i školního psychologa a školního kariérového poradce (týká se velkých 
škol). 

Šablony na vzdělávání pedagogů mají ¾ škol. Nejvíce je vzdělávání zaměřeno na osobnostně sociální rozvoj a matematickou gramotnost, dále na 
čtenářskou gramotnost a polytechnické vzdělávání. Sdílení zkušeností a vzájemná spolupráce (zejména u čtenářské gramotnosti) je tématem šablon 
necelé ¼ škol. 30 % škol realizuje šablony na tandemovou výuku a také profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku. 

Nějakou šablonu na extrakurikulární rozvojové aktivity má 85 % škol. Z nich téměř všechny realizují doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem a projektové dny. Kluby pro žáky zvolilo necelých 40 % škol (toto je ale také často řešenou v šablonách pro školní družiny a školní kluby).  

Až na jednu výjimku všechny základní školy realizují nějakou šablonu pro školní družiny a školní kluby. Vzdělávání pedagogických 
pracovníků družin řeší 70 % škol (opět zejména osobnostně sociální rozvoj, s odstupem na druhém místě polytechnické vzdělávání). 54 % volilo 
personální podporu v podobě školního asistenta. Stejný počet škol má také šablony na kluby pro účastníky školních družin a školních klubů. Nejvíce 
jsou zastoupeny varianty klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a klub komunikace v cizím jazyce. Většina škol má i šablonu na 
projektové dny. 

Vyhodnocení realizovaných šablon a jejich variant v rámci projektů ve výzvě Šablony II 

Název šablony / varianty šablony Počet šablon 
Podíl žadatelů 
se šablonami7 

Vazba na 
strategický cíl MAP 

2.I AKTIVITY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY    
Personální podpora 17 100,0% 1.1 
1 Školní asistent – personální podpora MŠ 14 82,4% 1.1 
2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 2 11,8% 1.1 
3 Školní psycholog – personální podpora MŠ 0 0,0% 1.1 
4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ 0 0,0% 1.1 
5 Chůva – personální podpora MŠ 1 5,9% 1.1 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 13 76,5% 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 10 58,8% 1.1, 1.2, 1.3 

6a Čtenářská pregramotnost 6 35,3% 1.2, 1.3 
6b Matematická pregramotnost 6 35,3% 1.2, 1.3 
6c Cizí jazyky 1 5,9% 1.2, 1.3 
6d Osobnostně sociální rozvoj 9 52,9% 1.2, 1.3 

 
7 V případě mateřských škol podíl ze 17 MŠ realizujících projekt, v případě základních škola a školních družin/klubů podíl z 13 základních škol. 
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Název šablony / varianty šablony Počet šablon 
Podíl žadatelů 
se šablonami7 

Vazba na 
strategický cíl MAP 

6e Inkluze 3 17,6% 1.1, 1.3 
6g Polytechnické vzdělávání 2 11,8% 1.2, 1.3 
6h ICT 1 5,9% 1.2, 1.3 

7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 2 11,8% 1.1, 1.2, 1.3 
8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 4 23,5% 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí 4 23,5% 1.1, 1.2, 1.3 

9b Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - matematická pregramotnost 1 5,9% 1.2, 1.3 
9e Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - inkluze 1 5,9% 1.1, 1.3 
9g Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - polytechnické vzdělávání 4 23,5% 1.2, 1.3 

10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ 1 5,9% 1.1, 1.2 
Aktivity rozvíjející ICT v MŠ 0 0,0% 1.1, 1.2 
11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 0 0,0% 1.1, 1.2 
Rozvojové aktivity MŠ 7 41,2% 1.2 
12 Projektový den ve škole 5 29,4% 1.2 
13 Projektový den mimo školu 6 35,3% 1.2 
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností 5 29,4% 2.2 
14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 5 29,4% 2.2 
15 Komunitně osvětová setkávání 0 0,0% 2.2 

2.II AKTIVITY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY    
Personální podpora 11 84,6% 1.1 
1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 6 46,2% 1.1 
2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 4 30,8% 1.1 
3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 2 15,4% 1.1 
4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ 0 0,0% 1.1 
5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ 2 15,4% 1.1 
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 10 76,9% 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 10 76,9% 1.1, 1.2, 1.3 

6a Čtenářská gramotnost 4 30,8% 1.2, 1.3 
6b Matematická gramotnost 6 46,2% 1.2, 1.3 
6c Cizí jazyky 3 23,1% 1.2, 1.3 
6d Osobnostně sociální rozvoj 6 46,2% 1.2, 1.3 
6e Inkluze 2 15,4% 1.1, 1.3 
6f Kariérové vzdělávání 1 7,7% 1.2, 1.3 
6g Polytechnické vzdělávání 4 30,8% 1.2, 1.3 
6h ICT 1 7,7% 1.2, 1.3 
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Název šablony / varianty šablony Počet šablon 
Podíl žadatelů 
se šablonami7 

Vazba na 
strategický cíl MAP 

6i Projektová výuka 3 23,1% 1.2, 1.3 
7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 1 7,7% 1.2, 1.3 
8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 3 23,1% 1.2, 1.3 

8a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost 3 23,1% 1.2, 1.3 
8b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Matematická gramotnost 1 7,7% 1.2, 1.3 
8c Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Cizí jazyky 1 7,7% 1.2, 1.3 
8h Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - ICT 1 7,7% 1.2, 1.3 

9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 3 23,1% 1.2, 1.3, 2.1 
10 Tandemová výuka v ZŠ 4 30,8% 1.1, 1.2, 1.3 
11 CLIL ve výuce v ZŠ 0 0,0% 1.2, 1.3 
12 Nové metody ve výuce v ZŠ 1 7,7% 1.2, 1.3 

12a Nové metody ve výuce v ZŠ - Čtenářská gramotnost 1 7,7% 1.2, 1.3 
12b Nové metody ve výuce v ZŠ - Matematická gramotnost 1 7,7% 1.2, 1.3 

13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 4 30,8% 1.1, 1.2, 1.3 
14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 3 23,1% 1.2, 1.3 
Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ 6 46,2% 1.1, 1.2 
15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 1 7,7% 1.1, 1.2 
16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 6 46,2% 1.1, 1.2 
Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 11 84,6% 1.1, 1.2 
17 Klub pro žáky ZŠ 5 38,5% 1.2 

17a Klub pro žáky ZŠ - Čtenářský klub 1 7,7% 1.2 
17b Klub pro žáky ZŠ - Klub zábavné logiky a deskových her 4 30,8% 1.2 
17c Klub pro žáky ZŠ - Klub komunikace v cizím jazyce 3 23,1% 1.2 
17d Klub pro žáky ZŠ - Badatelský klub 1 7,7% 1.2 

18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 10 76,9% 1.1 
19 Projektový den ve škole 8 61,5% 1.2 
20 Projektový den mimo školu 7 53,8% 1.2 
Spolupráce s rodiči žáků ZŠ 3 23,1% 2.2 
21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 2 15,4% 2.2 
22 Komunitně osvětová setkávání 2 15,4% 2.2 

2.V DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY    
Personální podpora 8 61,5 % 1.1 
1 Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 7 53,8% 1.1 
2 Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK 1 7,7% 1.1 
3 Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK 1 7,7% 1.1 
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Název šablony / varianty šablony Počet šablon 
Podíl žadatelů 
se šablonami7 

Vazba na 
strategický cíl MAP 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 9 69,2 % 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 
4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin 9 69,2% 1.2, 1.3 

4a Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost 2 15,4% 1.2, 1.3 
4b Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost 1 7,7% 1.2, 1.3 
4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky 2 15,4% 1.2, 1.3 
4d Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj 5 38,5% 1.2, 1.3 
4e Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Inkluze 2 15,4% 1.2, 1.3 
4g Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Polytechnické vzdělávání 3 23,1% 1.2, 1.3 
4h Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 1 7,7% 1.2, 1.3 
4i Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Projektová výuka 2 15,4% 1.2, 1.3 
4j Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - Kulturní povědomí a vyjádření 1 7,7% 1.2, 1.3 

5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK 2 15,4% 1.1, 1.2, 1.3 
5a Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - Čtenářská gramotnost 1 7,7% 1.2, 1.3 
5e Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - Inkluze 1 7,7% 1.1, 1.3 
5i Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - Projektová výuka 1 7,7% 1.2, 1.3 
5j Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - Kulturní povědomí a vyjádření 1 7,7% 1.2, 1.3 

6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 2 15,4% 1.2, 1.3, 2.1 
7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 2 15,4% 1.2, 1.3 
8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 2 15,4% 1.2, 1.3 
9 Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK 0 0,0 % 1.2, 1.3 
Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK 3 23,1% 1.1, 1.2 
10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 64 hodin/64 týdnů 3 23,1% 1.1, 1.2 
Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK 10 76,9 % 1.2 
11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 7 53,8% 1.2 

11a Klub pro účastníky ŠD/ŠK - Čtenářský klub 5 38,5% 1.2 
11b Klub pro účastníky ŠD/ŠK - Klub zábavné logiky a deskových her 6 46,2% 1.2 
11c Klub pro účastníky ŠD/ŠK - Klub komunikace v cizím jazyce 4 30,8% 1.2 
11d Klub pro účastníky ŠD/ŠK - Badatelský klub 2 15,4% 1.2 
11e Klub pro účastníky ŠD/ŠK - Klub sociálních a občanských dovedností 3 23,1% 1.2 

12 Projektový den v ŠD/ŠK 9 69,2% 1.2 
13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 8 61,5% 1.2 
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Šablony II pro neziskové organizace 

V roce 2019 podala Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. do výzvy č. 02_18_071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku. 

Projekt má za cíl podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům 
neformálního vzdělávání, vč. dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména 
o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT 
a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Projektem dojde ke koordinaci činností organizací neformálního vzdělávání, škol, 
odborných a zkušených lidí a k jejich užšímu propojení. Tím dojde k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit 
(neformálního vzdělávání) a k rozvinutí klíčových kompetencí dětí a mládeže. Dojde k předávání zkušeností a dovedností, které mohou organizace 
využít při své činnosti a nabídce svých aktivit, k rozvoji mimoškolních aktivit a prostředí pro vzdělávání a trávení volného času. 

Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací z Tišnovska, a to ZČ HB 1.BRĎO TIŠNOV – GINGO, Flow z.s., Freedom Art z.s., Hiporehabilitace 
Brno z.s., Za sebevědomé Tišnovsko, z.s., Hojnost, z. s., Rodinné centrum Studánka, z.s., Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, Jezdecký klub Ranč 
Loučka, spolek. Projekt bude realizován od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 

 

 

4.8 ZAPOJENÍ ŠKOL DO SYSTÉMOVÝCH PROJEKTŮ  

Systémové projekty slouží k rozvoji národních politik a programů na zkvalitnění vzdělávání. Jejich nositeli jsou obvykle ministerstva, státní organizace či 
kraje. Informace o zapojení škol z Tišnovska do systémových projektů byly zjišťovány v únoru 2019 a následně aktualizovány na konci roku 2019. Celkově 
jsou školy zapojeny do 8 systémových projektů. 

Název projektu Popis projektu Zapojené školy 

SRP – Strategické řízení a plánování ve 
školách a v územích 

Podpora účasti ředitelů a vedení škol v širších 
formách profesního rozvoje 

MŠ Pohádka Borač (vzdělávací program E38-11-22-182-01) 

ZŠ a MŠ TGM Drásov, ZŠ a MŠ Sentice, ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, 

ZŠ 28. října Tišnov, ZUŠ Tišnov, Gymnázium Tišnov, SVČ Inspiro 

KIPR – Kvalita-Inkluze-Poradenství-
Rozvoj 

Zajištění poradenských služeb a vytvoření 
podmínek pro žáky s potřebou podpůrných 

opatření 

MŠ Lomnička (zapojení v pracovních skupinách) 

ZŠ a MŠ Nedvědice (metodik školy, ředitelka školy – Asociace 
ředitelů) 

APIV A (NÚV)  – Akční plán 
inkluzivního vzdělávání 

Podpora pedagogů v oblasti inkluze (vč. 
nadaných dětí) 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice (lektorka) 
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Název projektu Popis projektu Zapojené školy 

APIV B (NIDV)  – Implementace 
Akčního plánu inkluzivního vzdělávání 

Podpora pedagogů v oblasti inkluze (včetně 
nadaných dětí), navazuje na APIV A 

ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov (příjemci částečné podpory – 5 seminářů 
pro pedagogy, 5 pro vedoucí pracovníky) 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice (lektorka) 

ZŠ a MŠ Deblín 

SYPO  – Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů (od září 

2019) 

Metodické kabinety, stálá konference ředitelů 
(kabinet vedení);  podpora začínajících učitelů; 

transformace systému DVPP 
ZŠ Tišnov 28. října (vedení školy, oblast výuky matematiky) 

KAPODAV  – Podpora kariérového 
poradenství, podnikavosti pro 

udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 
v Jihomoravském kraji 

Rozvoj kariérového poradenství ve školách a 
podporu dalšího profesního vzdělávání na SŠ 
a VOŠ + Podnikavostí k udržitelnému rozvoji 

JMK (Lipka) 

ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov (Projekty: Finančně gramotná škola, 
soutěž Rozpočti si to, Jedlá zahrada, Badatelství s Terezou – Globe, 
Dr. Zdědil a pan Zdražil) 

ZŠ a MŠ Nedvědice (základní úroveň, koordinátor základní úrovně) 

ZŠ a MŠ Deblín 

Gymnázium Tišnov 

Polygram (JCMM) – Podpora 
polytechnického vzdělávání, 

matematické a čtenářské gramotnosti 
v Jihomoravském kraji 

Aktivity projektu: M-exkurze, M-tábory 

M-kroužky, M-portál, M-soustředění, 
Metodické kabinety 

ZŠ a MŠ Žďárec 

ZŠ a MŠ Deblín 

ZŠ a MŠ 28. října Tišnov 

ZŠ Smíškova Tišnov 

ZŠ a MŠ Dolní Loučky 

Polygram (iKAP)  – Podpora 
polytechnického vzdělávání, 

matematické a čtenářské gramotnosti 
v Jihomoravském kraji 

Vzdělávání učitelů, dílny, tábory, kroužky, 
technické MŠ 

MŠ Hradčany (vytvoření tvořivých dílniček, čtenářského koutku, 
pokračování v dalším vzdělávání z těchto oblastí) 

MŠ Lomnička (zapojení v pracovních skupinách) 

MŠ Malhostovice (technická školka – prezentace výrobků práce dětí) 

ZŠ a MŠ Dolní Loučky (SŠ  grafická Brno) 

ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov (SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, 
polytechnický kroužek) 

ZŠ Tišnov 28. října (ředitelka školy – metodička pro okres Brno-
venkov, dále cca 5 pedagogů školy různými aktivitami) 

ZŠ ZaHRAda (zapojujeme se prostřednictvím Ekogymnázia) 

Gymnázium Tišnov – projekt P-KAP 

 



5. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  

Implementační část stanoví organizační strukturu a řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP a 
upravuje způsob práce s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Tišnov, tj. proces 
spolupráce na jeho realizaci a případných aktualizacích s cílem dosáhnout vize a cílů stanovených 
ve strategickém rámci. 

 

5.1ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ MAP  

5.1.1 ČINNOST REALIZAČNÍHO TÝMU 

Realizační tým je tvořen manažerkou MAP a jejím administrativním týmem (zajištění účetnictví, 
základní administrativy, organizace akcí) a odborným týmem. 

Manažerka MAP zajišťuje řízení MAP a koordinuje jednotlivé činnosti. Při realizaci MAP využívá 
odborný tým tvořený skupinou expertů. Manažerka MAP svolává setkání pracovních orgánů 
MAP. 

Hlavními úkoly odborného týmu v průběhu realizace MAP budou zejména: 

− Obsahová příprava setkání pracovních orgánů MAP. 

− Odborné zajištění setkání pracovních orgánů MAP. 

− Formulace podnětů k realizaci MAP na základě aktuálních potřeb školství a nových 
trendů. 

Odborný tým se bude scházet před jednotlivými setkáními pracovních skupin MAP, kdy zejména 
doladí přípravu na dané setkání a dohodne rámec setkání dalších. 

 

5.1.2 ČINNOST PRACOVNÍCH ORGÁNŮ MAP 

MAP pro ORP Tišnov má následující pracovní orgány: 

− řídící výbor, 

− pracovní skupina Čtenářská gramotnost (povinná), 

− pracovní skupina Matematická gramotnost (povinná), 

− pracovní skupina Rovné příležitosti, 

− pracovní skupina Financování (povinná), 

− pracovní skupina tematická (cizí jazyky, kariéroví poradci, EVVO), 

− pracovní skupina oborová (družiny a školní kluby, ředitelé škol, zřizovatelé). 
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Hlavními činnostmi řídícího výboru jsou: 

▪ Schvalování výstupů projektu MAP. 

▪ Rozhodování o hlavních záležitostech směřování MAP. 

▪ Stanovování úkolů realizačního týmu a pracovních skupin MAP. 

▪ Řídící výbor se pravidelně schází v polovině června a v polovině prosince.  

 

Složení řídícího výboru MAP Tišnov k 13. 12. 2018 

Kategorie Jméno funkce organizace 

Zástupce realizátora 
projektu MAP 

Mgr. Ondřej Konečný, 
Ph.D. 

člen realizačního 
týmu 

MAP vzdělávání 
Tišnovska 

Zástupci zřizovatelů 
škol 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. radní město Tišnov 

Ing. Lubomír Katolický starosta obec Lažánky 

Ing. Martin Pavlíček starosta obec Olší 

Mgr. Ilona Lukášková místostarosta městys Nedvědice 

Zástupci vedení škol 

Mgr. Soňa Šikolová ředitelka školy MŠ POHÁDKA Borač 

Mgr. Eva Šimečková ředitelka ZŠ a MŠ Nedvědice 

Mgr. Milan Fiala zástupci ředitele SŠ a ZŠ Tišnov 

Mgr. Milan Růžička ředitel ZŠ ZaHRAda Tišnov 

Mgr. Michal Komprs ředitel ZŠ Smíškova Tišnov 

Jana Konečná ředitelka MŠ Sluníčko Tišnov 

 

odborný tým 

pracovní skupina 
Rovné příležitosti 

pracovní skupina 
Čtenářská gramotnost 

pracovní skupina 
Matematická gramotnost 

 

manažerka MAP 

administrativní 
pracovníci 

pracovní skupina 
Financování 

řídící výbor 

Schéma organizační struktury pro realizaci MAP 

řízení MAP 

realizace MAP 

dílčí spolupráce 

technické zajištění MAP 

Hlavní vazby 

pracovní skupina  
tematická/oborová 
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Kategorie Jméno funkce organizace 

Zástupce učitelů Mgr. Jana Chadimová učitelka ZŠ Tišnov nám. 28. října  

Zástupci 
neformálního a 

zájmového 
vzdělávání 

Mgr. Ivana Kroutilová ředitelka 
INSPIRO – středisko 
volného času Tišnov 

Mgr. Kateřina Hromčíková statutár RC Studánka Tišnov 

Mgr. Adéla Nešporová členka spolku 
Za sebevědomé 

Tišnovsko – Lesní klub 

Ing. Zuzana Brzobohatá statutár 
ZČ HB 1. BRĎO Tišnov-

Gingo Tišnov 

Zástupci základních 
uměleckých škol 

Mgr. Jan Vaščák ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 

Mgr. Tomáš Zouhar ředitel TIGAL, ZUŠ Tišnov 

Zástupce KAP RNDr. Dáša Zouharová zástupce KAP JMK Krajský úřad JMK  

Zástupce rodičů 
doporučený 

školskými radami 
nebo organizacemi 
sdružujícími rodiče 

Mgr. Ľubica Kubicová – 
KPŠ ZŠ nám. 28. října 
Tišnov, Čas pro sebe, 

Mgr. Tomáš Laušman – 
Hnízdo, zřizovatel 

školy ZaHRAda 

Zástupce MAS 
RNDr. Mgr. Břetislav 

Svozil, Ph.D. 
člen výboru MAS Brána Vysočiny 

Zástupce lokálního 
konzultanta 

Mgr. Martin Dobeš 
koordinátor 

spolupráce s kraji a 
MAS 

Úřad vlády ČR 

Zástupce SRP (NIDV) PhDr. Olga Chalupová 
konzultant MAP II 

v rámci projektu SRP 
Národní institut pro 

další vzdělávání 

Zástupce školních 
družin / klubů 

Mgr. Jan Vaščák 
vedoucí školního 

klubu 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 

Zástupce obcí, které 
nezřizují školu, ale 
děti a žáci z těchto 

obcí navštěvují školy 
v území 

Ing. Petr Blahák   místostarosta obec Vohančice 

Zástupce 
pedagogicko-
psychologické 

poradny 

 Mgr. Iveta Kučerová psycholog PPP Brno 

Zástupce 
mikroregionů 

Ing. Lubomír Katolický předseda svazku Mikroregion Bílý potok 

Zástupce sociálních 
služeb 

Jana Boudná, DiS. vedoucí NZDM 

Oblastní charita 
Tišnov, nízkoprahové 

zařízení pro děti a 
mládež Klub Čas 

Tišnov 

 

Hlavními činnostmi pracovních skupin jsou: 

▪ Diskuze problémů (včetně spolupráce na interpretaci získaných dat) a návrh řešení. 

▪ Rozpracování vybraných aktivit akčního plánu. 

▪ Realizace činností ke zlepšení vzdělávání (příprava akcí, příprava sdílení a předávání 
zkušeností apod. 
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Povinné pracovní skupiny se budou scházet minimálně 4 x ročně (oborová/tematická PS potom 
dle potřeby). Termíny setkání si členové skupiny stanoví vždy na předchozím jednání s ohledem 
na téma a náročnost přípravy setkání. 

Pozvánky na jednání pracovní skupiny rozešlou pracovníci realizačního týmu. Materiály 
k činnosti pracovních skupin budou umístěny na sdíleném úložišti na webových stránkách MAP. 

Každá povinná pracovní skupina má dva vedoucí (pro zajištění zastupitelnosti) z řad místních 
aktérů a odborného garanta z řad odborného týmu. Oborová/tematická PS má jen jednoho 
vedoucího. Pracovní skupiny se budou postupně snažit o maximální autonomii z hlediska 
organizačního a obsahového zajištění tak, aby byl vytvořen model jejich udržitelného fungování i 
po skončení projektu MAP II. 

 

Přehled vedoucích a garantů pracovních skupin MAP 

Pracovní orgán Vedoucí Odborný garant 

pracovní skupina 
Čtenářská gramotnost 

Mgr. Radmila Dačevová, ZŠ 28. října 
Tišnov 

Mgr. Alena Adamcová, ZŠ Smíškova 
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

pracovní skupina 
Matematická gramotnost 

Mgr. Ivana Musilová, ZŠ 28. října Tišnov 

Mgr. Jaroslava Antošová, Tvořivá škola, 
Spolek pro MG a ČG 

Mgr. Monika Votava 
Mandelíčková, Ph.D. 

RNDr., Mgr. Břetislav 
Svozil, Ph.D. 

pracovní skupina Rovné 
příležitosti 

Mgr. Michal Komprs, ZŠ Smíškova 

Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D. 

Mgr. Katarína Krahulová, Ph. D. 

Liga lidských práv 

Mgr. Silvie Pýchová 

Mgr. Ing. Vít Beran 

pracovní skupina 
Financování 

Mgr. Milan Růžička, ZŠ ZaHRAda Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D 

pracovní skupina 
tematická – cizí jazyky 

Mgr. Blanka Dračková, Gymnázium 
Tišnov 

– 

pracovní skupina 
tematická – kariéroví 

poradci 
Ing. Hana Šolcová, ZŠ a MŠ Deblín 

Mgr. Petra Šnepfenbergová, 
MAP Tišnovsko 

pracovní skupina 
tematická – EVVO 

Tomáš Blaha, Kaprálův Mlýn Jiří Nešpor, Lipka Brno 

pracovní skupina oborová 
– družiny a školní kluby 

Mgr. Tereza Kružíková, ZŠ a MŠ Deblín 

Bc. Zdeňka Karmazínová, ZŠ Katov 

Mgr. Monika Votava 
Mandelíčková, Ph.D. 

pracovní skupina oborová 
– ředitelé škol 

– – 

pracovní skupina oborová 
– zřizovatelé 

– – 
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5.2 HODNOCENÍ A AKTUALIZACE MAP  

5.2.1 AKTUALIZACE MAP 

Aktualizace MAP jako celku 

Kompletní aktualizace MAP bude provedena na jaře 2019 (přizpůsobení aktuální situaci na 
základně nových dat s ohledem realizaci projektu MAP II) a na jaře 2021 (formulace dokumentu 
do podoby pro udržitelné řízení a udržitelnou podporu vzdělávání v ORP Tišnov po ukončení 
projektu MAP II). Součástí aktualizace 2021 bude i vyhodnocení realizace dosavadních činností 
v rámci MAP. 

Při kompletní aktualizaci budou upraveny všechny části MAP. 

 

Aktualizace analytické části 

Celková aktualizace analytické části bude provedena pouze jako součást kompletní aktualizace 
MAP na jaře 2019 a 2021.  

Změny v informačních podkladech pro MAP budou evidovány průběžně. Dílčí změny v analytické 
části potom budou provedeny dle rozhodnutí řídícího výboru a schváleny řídícím výborem spolu 
s aktualizací dalších částí MAP. 

 

Aktualizace strategického rámce 

Strategický rámec může být aktualizován každého půl roku v závislosti na jednání řídícího výboru.  

Požadavky na změnu strategického rámce (zde se předpokládají zejména doplnění projektových 
záměrů) jsou shromažďovány průběžně. Před jednáním řídícího výboru budou změny 
zapracovány a bude vytvořena nová verze strategického rámce. Strategický rámec schválí řídící 
výbor. 

Vedle doplnění projektových záměrů lze očekávat i změny (zpřesnění) v indikátorech 
strategických cílů s ohledem na zkušenosti s monitoringem realizace MAP a výslednou 
dostupností podkladových údajů. 

 

Aktualizace akčního plánu 

Akční plán má dvě části, a to: 

1) specifikaci opatření („rámcový akční plán“) shromažďující všechny kategorie aktivit 
(aktivity škol, aktivity spolupráce a aktivity infrastruktury) v rámci jednotlivých opatření 
a obsahující zejména plán individuálních aktivit jednotlivých škol (za realizaci odpovídají 
jednotlivé školy, tento plán je východiskem pro formulaci aktivit v ročním akčním plánu – 
aktivity, kde je potřeba spolupráce, či vnější intervence), 

2) roční akční plán zpracovaný na období školního roku zaměřující se na společné aktivity 
a na podporu aktivit jednotlivých škol. 

Ad1) Aktualizace aktivit ve specifikaci opatření bude probíhat v případě potřeby 1 x ročně  

− buď na žádost některé z organizací zapojených do MAP (organizace bude chtít změnit své 
zapojení do některé z uvedených aktivit, případně bude chtít doplnit novou aktivitu, 
budou se objevovat další informace, např. o zapojení škol do „systémových“ projektů), 

− nebo na základě změny situace ve školství či dohody organizací na nových typech aktivit. 
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Ad 2) Celková aktualizace (tj. zpracování nového) ročního akčního plánu proběhne 
každoročně v jarních měsících, v případě potřeby schválí v prosinci řídící výbor jeho dílčí 
aktualizaci. Postup celkové aktualizace bude následující (postup odpovídá způsobu tvorby 
prvního ročního akčního plánu): 

− Realizační tým v březnu zhodnotí dosavadní realizaci stávajícího akčního plánu a navrhne 
hlavní témata (spolupráce) pro následující akční plán. 

− V dubnu proběhne zjištění podnětů od dotčené veřejnosti 

− V dubnu a květnu budou témata pro akční plán diskutována na pracovních skupinách. 

− V květnu garanti jednotlivých aktivit dopracují specifikaci příslušných aktivit. 

− V červnu schválí roční akční plán na další školní rok řídící výbor. 

 

Aktualizace implementační části 

Dle potřeby může řídící výbor schválit upravenou podobu implementační částí, aby odpovídala 
skutečně probíhajícím procesům a reflektovala potřeby MAP a dotčené veřejnosti. 

 

Aktualizace organizací zapojených do MAP 

Do realizace MAP jsou zapojeny všechny mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy 
na území ORP Tišnov. Aktualizace seznamu zapojených škol se proto nepředpokládá.  

Proměňovat se spíše může okruh aktivně zapojených organizací neformálního vzdělávání. Pro 
zapojení nových organizací do MAP stačí organizaci kontaktovat manažera MAP a projevit zájem 
(spolu s uvedením své představy o zapojení). Následně bude organizace zařazena do adresáře 
MAP a bude přímo informována v oblastech dle svého zájmu. Předpokládá se, že by organizace 
následně stvrdila svůj zájem o spolupráci na MAP podpisem memoranda o partnerství MAP. 

Seznam organizací zapojených do MAP je uveden v samostatném dokumentu Identifikace dotčené 
veřejnosti. 

 

5.2.2 MONITORING A VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE MAP 

Manažerka MAP bude průběžně evidovat uskutečněné akce v rámci ročního akčního plánu včetně 
jejich účastníků a výstupů (dle charakteru akce budou využívány formuláře pro zpětnou vazbu). 

Od škol a případně dalších subjektů budou na počátku roku 2019 a 2021 shromážděny informace 
potřebné pro vyhodnocování realizace MAP. 

Při každoroční tvorbě akčního plánu budou dle potřeby shromažďovány dílčí informace. 

Manažerka MAP bude řídící výbor na jeho jednáních informovat o realizaci MAP v uplynulém 
období (půlroce). 

V roce 2021 bude zpracována celková evaluace realizace MAP během období 2018–2021. 

 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Tišnov 

92 

5.3 ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI  

5.3.1 ZAPOJENÉ SUBJEKTY 

Přehled jednotlivých subjektů je uveden v samostatném dokumentu Identifikace dotčené 
veřejnosti. 

Do realizace MAP jsou zapojeny všechny základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy 
a ve správním obvodu ORP Tišnov, stejně také střediska volného času.  

Do informačního a konzultačního procesu jsou zapojeni i všichni zřizovatelé školských zařízení. 

Nedílnou součástí realizace MAP je spolupráce s organizacemi neformálního a zájmového 
vzdělávání a se sdruženími rodičů. 

 

5.3.2 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PROCES 

Informační a konzultační proces je podrobně rozepsán v Komunikačním plánu, který je 
zpracován v samostatném dokumentu. 

Účelem komunikačního plánu je specifikovat přístupy k informování a ke komunikaci s 
jednotlivými skupinami aktérů a osob zainteresovanými na tvorbě a realizaci Místního akčního 
plánu vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (MAP). Součástí je i 
posílení povědomí o MAP obecně. 

Komunikační plán řeší dva typy komunikace, a to informování bez zpětné vazby (tj. proces 
informování s jednosměrným tokem informací o MAP) a informování/komunikace se zpětnou 
vazbou (tj. konzultační proces, jehož základem je vzájemná komunikace týmu MAP a dotčené 
veřejnosti). 

Komunikační plán je zpracován pro období realizace projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání Tišnov II., tj. pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. 

Rámec komunikačního plánu uvádí jako východisko pro komunikaci vazby na hlavní projektové 
činnosti.  Následně vymezuje cílové skupiny komunikace a systematizuje prostředky komunikace, 
které budou využívány.  

Cílovými skupinami komunikačního plánu MAP jsou: 

− Ředitelé škol. 
− Pedagogičtí pracovníci škol. 
− Ostatní pracovníci škol. 
− Zřizovatelé. 
− Děti a žáci. 
− Rodiče. 
− Organizace neformálního a zájmového vzdělávání.  
− Podnikatelé. 
− Široká veřejnost. 

Při realizaci komunikační strategie budou využity osobní i neosobní prostředky komunikace. 
V případě procesu informování budou následující komunikační prostředky: webové stránky, e-
mail, Tišnovská televize, facebook, Tišnovské noviny, zpravodaje obcí, plakáty/letáky. V případě 
konzultačního procesu dominují osobní komunikační prostředky. Základem konzultačního 
procesu je činnost pracovních skupin, zpracování potřeb škol, semináře a vzdělávací činnosti. 
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5.3.3 PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

Proces připomínkování je postaven na zapojení dotčené veřejnosti formou účasti 
v pracovních skupinách. Dílčí části MAP či různé pracovní výstupy, u nichž bude třeba širší 
diskuze, budou diskutovány na jednáních pracovních skupin či zasílány e-mailem členům 
pracovních skupin s výzvou ke kontrole a doplnění.  

Jednotlivé dokumenty budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektů a další 
subjekty z dotčené veřejnosti budou mít možnost na uvedených kontaktech na ně reagovat. 

Podrobnosti informování a zapojení do procesu připomínkování jsou uvedeny v komunikačním 
plánu. 

 

5.4 UPLATNĚNÍ PRINCIPŮ MAP  

Při tvorbě i realizaci MAP v ORP Tišnov jsou důsledně respektovány všechny principy projektu 
MAP. V následujícím textu je přiblížen způsob uplatnění jednotlivých principů. Detailněji jejich 
uplatnění lze vysledovat při pohledu na jednotlivé části dokumentu MA. 

 

Princip spolupráce 

Do tvorby a realizace MAP jsou zapojeni zřizovatelé škol, poskytovatelé vzdělávání (ředitelé škol 
a zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání) i uživatelé (zde šlo o zapojení rodičů 
dětí a žáků). Intenzita zapojení je zřejmá z počtu uskutečněných jednání pracovních skupin a 
z hojné účasti zástupců různých subjektů. 

 

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů 

Široká veřejnost má průběžně k dispozici informace o projektu na webových stránkách a probíhá 
i informování prostřednictvím médií dle komunikačního plánu. Všichni zájemci o zapojení do MAP 
jsou přizváni ke spolupráci. 

 

Princip dohody 

Jednání pracovních skupin probíhají konsenzuálním způsobem a v diskuzi je usilováno o shodu. 
Individuálně zjišťované názory v rámci různých šetření jsou vždy pečlivě vyhodnoceny a 
předloženy pracovním skupinám k diskuzi a odsouhlasení. Zastoupení všech klíčových kategorií 
aktérů v řídícím výboru a jejich shoda při schvalování výstupů potvrzují dodržení principu 
dohody. 

 

Princip otevřenosti 

Při tvorbě i při realizaci MAP jsou respektovány rovné příležitosti a možnosti zapojení všech 
dotčených zájmových skupin. V rámci vize stojí v popředí děti a žáci a partnerství a spolupráce 
škol, rodin i dalších organizací. 

V průběhu realizace MAP se podařilo rozvinout osobní vazby mezi jednotlivými aktéry vzdělávání 
a vytvořit prostředí důvěra a spolupráce, v němž dochází ke sdílení znalostí i příkladů dobré praxe 
a k aktivnímu zlepšování vzdělávacích činností. Uplatnění principu je patrné z obsahu 
strategického rámce a z obsahu akčního plánu. 
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Princip SMART 

Díky důslednému zapojení všech zájmových skupin a pojetí dokumentu MAP jako rámce pro 
spolupráci a pro rozvoj vzdělávacích příležitostí dětí a žáků v regionu jsou strategické cíle a 
priority nastaveny reálně a konkrétně dle potřeb regionů. Zvolené indikátory odráží podstatu 
řešení a jsou měřitelné, průběžně probíhá ověřování vhodnosti jejich nastavení a indikátory jsou 
případně aktualizovány. Cíly jsou aktéry akceptovány. Uplatnění principu je patrné z obsahu 
strategického rámce a z obsahu akčního plánu. 

 

Princip udržitelnosti  

Princip udržitelnosti je úzce spojen s nastavením řízení MAP. Plánované aktivity jsou koncipovány 
tak, aby po úvodním rozběhu podpořeného z dotačních prostředků došlo k vytvoření funkčního 
místního partnerství s přiměřeným rozložením úkolů a činností mezi jednotlivé partnery. 
Například procesy aktualizace MAP fungují obdobným způsobem, který byl ověřen při tvorbě 
MAP I a který nepřináší nadměrnou administrativní zátěž. 

 

Princip partnerství  

Princip partnerství je rozvíjen v průběhu celé tvorby MAP. Výsledek je zřejmý z ročních akčních 
plánů, jejichž základem jsou aktivity spolupráce založené na různých dílčích partnerstvích. 

Své jednoznačné zapojení do realizace MAP a sdílení hodnot MAP stvrzují místní aktéři připojením 
podpisu k memorandu o partnerství MAP při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání v 
území ORP Tišnov. V první řadě je uzavíráno se školami, poté případně i s partnery v území. 
Předmětem spolupráce je společný postup při tvorbě, implementaci a vyhodnocování místního 
akčního plánu vzdělávání, případně s MAP souvisejících dokumentů, a to dle platných metodik a 
za stanovených podmínek. Spolupráce se vztahuje na všechny oblasti realizace strategií rozvoje 
vzdělávání. Pozornost je věnována i podpoře subjektů zabývajících se formálním vzděláváním, 
dále subjektů poskytujících služby v oblasti vzdělávání neformálního, případně služby na 
vzdělávací aktivity navazující či s nimi související, jako jsou např. programy sociálního 
začleňování. V této oblasti hodlají všechny strany spolupracovat a sdílet informace o průběhu a 
výsledcích aktivit. Všechny strany se aktivně dle svých možností podílí na plnění dohodnutých 
opatření v oblasti vzdělávání a společně hledají prostředky k jejich financování. 

Spolupráce při realizaci MAP v návaznosti na memorandum spočívá zejména v následujících 
formách: výměna informací, sdílení dobré praxe, vzájemné konzultace a setkávání, činnost 
pracovních skupin, realizace odborných seminářů s cílem vytvoření společných stanovisek, cílů a 
postupů k jejich naplnění. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CLIL Content and Language Integrated Learning (obsahově a jazykově integrované učení)  

CLLD  komunitně vedený místní rozvoj 

DVPP  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

ICT Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie)  

IČO  identifikační číslo organizace 

IPRÚ  integrovaný plán rozvoje území 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ITI  integrované územní investice 

JMK  Jihomoravský kraj 

MAP  místní akční plán (vzdělávání) 

MAS  místní akční skupina 

MěÚ  městský úřad 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP VVV operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP  operační program 

ORP  obec s rozšířenou působností 

o. s.  občanské sdružení 

p. o.  příspěvková organizace 

PS pracovní skupina 

RED IZO resortní identifikátor právnické osoby 

RWCT Reading and Writing for Critical Thinking (čtením a psaním ke kritickému myšlení) 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SČMSD  Svaz českých a moravských spotřebních družstev 

SOŠ  střední odborná škola 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (věda, technologie, inženýring 
a matematika, zahrnuje i EVVO) 

STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (věda, technologie, 
inženýringu, umělecká tvorba a matematika, zahrnuje i EVVO) 

SVČ  středisko volného času 

ŠD  školní družina 

ŠK  školní klub 

T. J.  tělovýchovná jednota 

TO  tematické opatření 

z. s.  zapsaný spolek 

ZŠ  základní škola 

ZUŠ  základní umělecká škola 

z. ú.  zapsaný ústav  


