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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

 

PŘEHLED OPATŘENÍ ROZVÍJEJÍCÍCH STRATEGICKÉ CÍLE1 

Na opatření jsou navázány jednotlivé níže uvedené aktivity na školní rok 2021/2022. 

 

Cíl Opatření MAP 

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

vnitřní motivaci ke vzdělávání 
(obecná didaktika) 

1.1.1 Zkvalitňování školní kultury a posilování 
individualizovaných přístupů v MŠ 

1.1.2 Zkvalitňování školní kultury a posilování 
individualizovaných přístupů v ZŠ 

1.1.3 Podpora diagnostiky a poradenství 

1.2 Zkvalitnit proces vzdělávání a 
rozvinout znalosti a dovednosti dětí a 

žáků (oborová didaktika) 

1.2.1 Posilování čtenářské (pre)gramotnosti 

1.2.2 Posilování matematické (pre)gramotnosti 

1.2.3 Zkvalitňování polytechnického vzdělávání 

1.2.4 Zkvalitňování jazykového vzdělávání 

1.2.5 Posílení pohybových schopností 

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

se podporující týmy 

1.3.1 Vzdělávání pedagogů (průřezové téma související 
s předchozími opatřeními) 

1.3.2 Podpora pedagogů (průřezové téma související 
s předchozími opatřeními) 

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

kompetencí 

1.4.1 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pomocí 
neformálního vzdělávání 

1.4.2 Spolupráce a koordinace v oblasti neformálního 
vzdělávání 

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

2.1.1 Společné akce a setkávání škol 

2.1.2 Sdílení mezi školami 

2.2 Zlepšit komunikaci a spolupráci 
s rodiči i s veřejností 

2.2.1 Rozvoj vztahů mezi školami a rodiči 

2.2.2 Zapojení veřejnosti 

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

3.1.1 Přestavby a rozšíření prostorů pro vzdělávání 

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

3.2.1 Zkvalitnění technického zázemí škol 

3.2.2 Zlepšení infrastruktury pro sport a okolí škol 

 

 

 
1 V návaznosti na strategický rámec opatření převážně věcně odpovídají definovaným prioritám, resp. je 
shlukují, aby se akční plán netříštil na mnoho opatření. 
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ROČNÍ AKČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

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

Cíle aktivit jsou uvedeny na úrovni jednotlivých opatření, která aktivita naplňuje. Územím dopadu je u většiny aktivit realizační území celého MAP, tj. 
správní obvod ORP Tišnov. V případě aktivit realizovaných pouze vybranými školami jsou územím dopadu obce, v nichž školy působí. Z hlediska časového 
plánu realizace se všechny uvedené aktivity budou realizovat ve školním roce 2022/2023, resp. od tohoto školního roku dále – většina aktivit má 
dlouhodobější charakter a po zahájení jejich uplatňování budou aktivity v dalších letech rozvíjeny a zpřesňovány. Pro tento souhrnný charakter nebyly tyto 
parametry zařazovány jako samostatné sloupce tabulky ročního akčního plánu. Pro průběžnou praktickou práci s akčním plánem bylo totiž usilováno o to, 
aby celá aktivita mohla být zachycena na jednom řádku a v akčním plánu se tak snadno orientovalo. 

Akční plán navazuje na předchozí roční akční plány od školního roku 2017/2018 po školní rok 2021/2022 a využívá zkušenosti z jejich realizace. 
Většina aktivit má dlouhodobější charakter. Akční plán byl schválen 14.9.2022. 

Aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území jsou dle doporučení PS pro rovné příležitosti za 
názvem označeny slovem „PŘÍLEŽITOST RP“. 

Pro usnadnění hodnocení ročních akčních plánů v kontextu jednotlivých navazujících projektů MAP zůstává konkrétní čtyřčíslí přiřazeno stále stejné 
aktivitě. Pokud je tedy aktivita splněna (v případě, že nemá kontinuální charakter) či zrušena a již není zařazena do následujícího akčního plánu, zůstává 
dané číslo aktivity neobsazené. Nové aktivity jsou číslovány dále vzestupně. 

 

Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

1.1.1 
1.1.2 

1.1.2.1 Inkluzivní 
šetření ve školách 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Autoevaluační nástroj Férová MŠ – nabídka dalším 
MŠ, podpora, sdílení materiálů. 

PS RP 
3 ověřovací MŠ (MŠ Sluníčko, 
Nedvědice, Svatoslav), pilotáž 

potenciálně všechny MŠ 
koordinátor MAP III 

1.1.2 

1.1.2.2 Zavedení 
formativního 

hodnocení 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Podpora a koordinace zavádění formativního 
hodnocení do škol za pomoci supervize, experta. 

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

Leona 
Mechúrová 
Jiří Vorlíček 

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

ZaHRAda 

supervizor 
lektor 

MAP III 
Rozpočty 

škol 

1.1.2 

1.1.2.3 Využití DofE 
(mezinárodní cena 

vévody 
z Edinburghu) 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu –
program osobnostního a charakterového rozvoje 

mladých lidí. Cílem je připravit mladé lidi na 
budoucnost a posílit jejich klíčové kompetence 

pomocí zážitkové pedagogiky.  

MAP 
SVČ Inspiro, Gymnázium 

Tišnov 

koordinace, 
úhrada licenčního 
poplatku na 1 rok 

MAP III, 
nadace 

podporující 
NNO 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

1.1.2 
1.1.2.4 Práce s 
nadanými žáky 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Učební strategie, tandemová výuka, náhledy v ZŠ 
Labyrinth 

PS MG 
primárně PS MG, potenciálně 

všechny ZŠ 
? 

MAP III 
rozpočty škol 

1.1.3 

1.1.3.1 Zkvalitnění 
kariérového 
poradenství 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Setkávání. Sdílení zkušeností. Návštěva firem, 
mapování firem, e-mapa firem. Uspořádání veletrhu 
středních škol (11/2022). Sdílení využití her na KP.  

Zajímavé osobnosti – videovizitky. 

kariéroví 
poradci 

 

potenciálně všechny ZŠ – 
především žáci 8. tříd a 

kariéroví poradci 

veletrh škol – 
uspořádá tým MAP 

MAP III 
Město Tišnov 
(veletrh firem) 

1.2.1 
1.2.1.1 Sdílené 
soubory knih 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Koordinace půjčování sdílených knih (30 ks Gorila a já 
s pracovními listy, 30 ks Kouzelná baterka s 

pracovními listy, Bez vody to nejde, Jak se vyznat v 
klimatu).  

PS 
Čtenářská 

gramotnost 
ZŠ 

Smíškova 

potenciálně všechny ZŠ koordinátor 
MAP III 

knihovna 

1.2.1 
1.2.1.2 Metodická 

knihovna 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Koordinace a aktualizace metodické knihovny na 
webu a v knihovně, napříč všemi pracovními 

skupinami. Pořizování knih dle zájmu PS. 

PS 
Čtenářská 

gramotnost 
Knihovna 

Tišnov 

potenciálně všichni členové PS a 
ZŠ, MŠ i organizace 

neformálního a zájmového 
vzdělávání 

koordinátor 
MAP III 

knihovna 

1.2.1 
1.2.1.3 Miniveletrh 

knih pro mládež 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Uspořádání akce, zajímavé knihy pro mládež a knihy 
na kariérové poradenství. Další doprovodný program. 

Realizace listopad 2022. 

PS 
Čtenářská 

gramotnost 

potenciálně všechny ZŠ 
kariéroví poradci 

workshopy 
přednášky 

MAP III 
knihovna 

1.2.3 

1.2.3.4 Podpora 
digitálních 

kompetencí 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Začlenění tématu revize RVP, navazující školení se 
Štěpánkou Baierlovou, spolupráce s Kreativní 

Laboratoří, sdílení informací ze setkávání "Spolupráce 
MAPů a NPI na téma digitální vzdělávání" 

PS MG 
primárně PS MG, potenciálně 

všechny ZŠ 
zájemci  

MAP III 
firmy, ACF 

rozpočty škol 

1.2.3 
1.2.3.5 Kreativní 

laboratoř 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Městská knihovna Tišnov vybavila kreativní laboratoř 
(3D tiskárna, lasery, 3d brýle, mikroboti, ozoboti…). 

K tomu se konají vzdělávací akce. Pro školy i 
organizace neformálního a zájmového vzdělávání bude 

knihovna nabízet výukové programy. Nyní se 
dokončuje dovybavení laboratoře. 

PS ČG, MG 
Městská 

knihovna 
Tišnov 

potenciálně všechny ZŠ, 
neformální a zájmové 

vzdělávání, firmy 

vzdělávání 
koordinace 

VISK  
MAS BV IROP 

MAP III 
 

1.2.3 
1.2.3.6 Kreativní 

dílna 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Vytvoření kreativní dílny v muzeu města Tišnova. 
Muzeum 

města 
Tišnova 

potenciálně všechny MŠ, ZŠ, 
neformální a zájmové 

vzdělávání 
2 000 000 Kč 

MAS BV IROP 
21+ 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

1.2.3 
1.2.3.7 Vycházky 

k EVVO 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Klima se mění, Terénní exkurze s botanikem či 
entomologem 

MAP potenciálně všechny ZŠ koordinátor MAP III 

1.2.4 

1.2.4.1 Podpora 
výuky anglického 

jazyka 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Setkávání. Výměna zkušeností, sdílení informací o 
používaném vybavení a pomůckách, uplatnění nových 

metodických přístupů, související vzdělávání pedagogů, 
Uspořádání soutěže pro žáky (3. až 5. ročník a 2. stupeň 

ZŠ), možnosti výjezdů do zahraničí pro pedagogy.  

ZŠ Dolní 
Loučky  

ZŠ Deblín 
 

ZŠ a MŠ Deblín, ZŠ a MŠ 
Nedvědice, ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Lomnice, ZŠ Tišnov Smíškova, 
ZŠ ZaHRAda, ZŠ a MŠ Dolní 
Loučky, Gymnázium Tišnov 
MŠ Lomnička, ZŠ a MŠ Deblín, 
ZŠ Drásov, ZŠ 28. října Tišnov, 
ZŠ Olší, ZŠ Tišnov Smíškova 

soutěže, 
vzdělávání, 
metodiky, 

pracovní listy 

MAP III, 
rozpočty škol 

rodiče 
Erasmus + 

 

1.3.1 

1.3.1.1 Vzdělávání 
pedagogů ve 

vybraných 
oblastech 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Organizace vzdělávacích akcí s důrazem na inspiraci a 
sdílení zkušeností ve vazbě na šetřením zjištěné potřeby 
škol a pracovní skupiny a setkávání– zohlednění i potřeb 

neformálního a zájmového vzdělávání. 
 

manažer 
MAP 

potenciálně všechny školy, 
organizace neformálního a 

zájmového vzdělávání 

mzdové náklady 
pracovník MAP, 

lektoři 

rozpočty škol 
Šablony III, 

IV 
MAP III 

1.3.1 

1.3.1.4 Zdravé jídlo 
a zdravý životní 

styl 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Realizace setkání zaměřených na to, jaké mají bariéry, 
nebo naopak čím by šlo podpořit, aby do školního 

stravování více zakomponovali místní potraviny, místní 
produkce. 

MAP potenciálně všechny školy pracovník MAP  
MAP III 

 

1.3.2 

1.3.2.1 Rozvinutí 
podpory 

mentoringu 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Pokračování vzdělávání v oblasti mentoringu (akademie 
ředitelů) předávání zkušeností mezi školami. Zřízení i 

akademie pro zástupce ředitelů. 
MAP 

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

ZUŠ Lomnice, ZŠ a MŠ Deblín, 
ZŠ a MŠ Dolní Loučky, ZUŠ 
Tišnov, DD Tišnov, ZŠ a MŠ 
TGM Drásov, ZŠ CoLibri, RC 

Studánka Tišnov, SVČ Inspiro 

vzdělávání 
 

 
Šablony III, 

IV 
MAP III 

rozpočty škol 

1.3.2 

1.3.2.2 Neformální 
setkávání vedení 

MŠ, lesního klubu a 
dětských skupin  

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Představení účastníků, jejich aktivit, nově vzniklé 
organizace, inspirace, sdílení zkušeností, tipy, přednášky 

na požadovaná témata, řešení potřeby sdíleného 
logopeda, šablony, informace z MAP, sdílení z praxe, 

kapacity školek 

MAP potenciálně všechny MŠ koordinátor MAP III 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

1.3.2 

1.3.2.3 Neformální 
setkávání vedení 

ZŠ  
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Představení účastníků, inspirace, sdílení zkušeností, tipy, 
přednášky na požadovaná témata, řešení potřeby 

speciálních pedagogů, logopedů a psychologů, šablony, 
informace z MAP, sdílení z praxe 

MAP potenciálně všechny ZŠ koordinátor MAP III 

1.3.2 
1.3.2.4 Setkání 

družin 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Setkávání zástupců družin. Náhledy ve školních 
družinách a klubech. Vzájemné inspirace, tipy. 

MAP 
ZŠ Smíškova, ZŠ Drásov, ZŠ 

Čebín, ZŠ ZaHRAda 
koordinátor MAP III 

1.3.2 
1.3.2.5 Elixír do škol 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Létající centrum Tišnov – pravidelná setkávání pedagogů 
a sdílení dobré praxe pro výuku a popularizaci přírodních 

věd, praxí ověřená inspirace do hodin přírodovědy, 
prvouky, fyziky a podporu polytechnického vzdělávání. 

MAP 

ZŠ Tišnov Smíškova; SŠ a ZŠ 
Tišnov, MŠ Sluníčko Tišnov, 

MŠ Pohádka Borač; MŠ 
VENKOV Železné  

koordinátor 
MAP III, Elixír 

do škol 

1.4.2 
1.4.2.1 Koordinace 
činností NNO a škol 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Databanka vzdělávacích programů neformálního a 
zájmového vzdělávání pro školy (pro školy je na webu a 

je 1x ročně aktualizována). Pravidelné setkávání NNO 
(vratné kelímky, malovaná hřiště, Jarmark NNO).  

MAP 

Oblastní charita Tišnov, 
1. BRĎO Tišnov GINGO, RC 

Studánka, Hojnost z.s., Spolek 
Odyssea Tišnov 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

Šablony III, 
IV 

MAP III 

2.1.1 

2.1.1.1 Setkání 
školních parlamentů 

a žákovských 
samospráv 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Pravidelná setkávání zástupců školních parlamentů a 
žákovských samospráv – sdílení zkušeností, prohlídky 

škol, vzájemné inspirace 
MAP 

ZŠ a MŠ Deblín; ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Lomnice; ZŠ a MŠ Nedvědice; 

ZŠ Tišnov Smíškova; ZŠ Tišnov 
28. října; Gymnázium Tišnov 

koordinátor MAP III 
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

2.1.2 

2.1.2.1 Realizace 
sady sdílených 

databází a 
dokumentů 

(PŘÍLEŽITOST RP) 
 

(www.maptisnov.cz
/dokumenty) 

(www.maptisnov.cz
/sdilene-uloziste) 

Aktualizace, uspořádání, doplňování sekce 
dokumenty zveřejněné na webu 
V sekci po přihlášení se nachází databáze: PRO ŠKOLY 
https://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste  

Katalog odzkoušených pomůcek pro MŠ 
Katalog základních škol na Tišnovsku 
Nabídka akcí a kurzů NNO na Tišnovsku školám a školkám 
Spolupráce firem a základních škol – metodika 
Seznam zaměstnavatelů z Tišnova a okolí 
Geoportál 
Pracovní listy 
Živá mapa Tišnovska 
Výstavy k zapůjčení – Okrášlovací spolek v Lomnici 
(uloženy Tišnov, Radniční 14) 
Soupis technického vybavení k půjčení (technika, ale i 
podia, stany apod.) 

pracovníci 
MAP 

všechny školy, zřizovatelé, 
další organizace zapojené do 

pracovních skupin 

mzdové náklady 
pracovník MAP 

MAP III 
 

2.1.2 
2.1.2.2 Sdílení 

psychologa 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

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

pracovníků na danou pozici. 
ZŠ 28. října 

MŠ Pohádka Borač, MŠ 
Hradčany, MŠ Malhostovice, 

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

Deblín, ZŠ a MŠ Dolní Loučky, ZŠ 
Doubravník, ZŠ a MŠ Nedvědice, 
ZŠ Olší, ZŠ a MŠ Předklášteří, ZŠ a 
MŠ Sentice, ZŠ a MŠ Žďárec, ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Lomnice, ZŠ Brumov, 

ZŠ Tišnov 28. října 

koordinátor 

MAP III 
rozpočty škol 

Šablony III, 
IV, dotace 

města 
Tišnova 

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

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

2.1.2 
2.1.2.3 Sdílení 
logopeda v MŠ 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

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

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

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

Koordinace práce logopeda v MŠ. 

pracovník 
MAP 

logopeda bude využívat MŠ 
Na Paloučku, MŠ U 

Humpolky, MŠ VENKOV a 
MŠ Předklášteří, 

depistáže si domluví školky 
už individuálně 

s logopedkou 

koordinátor 

Šablony III, 
IV MAP III 

rozpočty škol 
rodiče 

2.1.2 

2.1.2.5 Koordinace 
sdílení rodilého 

mluvčího 
anglického jazyka 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Výuka anglické konverzace na 2. stupni ZŠ 
prostřednictvím rodilého mluvčího. Koordinace výuky. 

pracovník 
MAP 

ZŠ a MŠ Nedvědice, ZŠ, ZUŠ a 
MŠ Lomnice, ZŠ Tišnov 

Smíškova, ZŠ a MŠ Drásov 

finanční 
prostředky na 
realizaci výuky 

prostředky na 
platy z MŠMT  

MAP III, IV 
rozpočty škol 

2.1.2 

2.1.2.6 Sdílené 
pomůcky 

(PŘÍLEŽITOST RP) 
(https://www.map
tisnov.cz/sdilene-

pomucky) 

Pomůcky do fyziky pro základní školy prezentované 
v rámci Elixíru do škol – učitelská a žákovská sada 

Elektrických obvodů a Elektrostatiky; pomůcka pro 
výuku optiky Japonské krabičky a Kostkovaná hustota 
(popis + foto na webu maptisnov.cz, k zapůjčení u Mgr. 

Hany Vojtové ze ZŠ Tišnov Smíškova)  
Druhý krok – výukové sady pro MŠ a ZŠ pro sociálně-
emocionální učení, prevenci násilí a rozvoj multikulturní 
tolerance žáků v edukačním procesu (popis + foto na 
webu maptisnov.cz, k zapůjčení v kanceláři MAP) 
Vizualizér EPSON. 

pověřená 
škola 
MAP 

všechny MŠ a ZŠ koordinace MAP III 

2.1.2 

2.1.2.7 Využívání 
vybavení pro 

polytechniku v ZŠ 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Stavebnice do základních škol koupeny na veletrhu 
stavebnic českých výrobců a dřevěných her.  Součástí 
bylo i zaškolení (seminář) pro učitele. Nyní se budou 
sdílet zkušenosti s jejich využíváním. Proběhnou dále 

soutěže mezi školami. 

MAP všechny zapojené ZŠ koordinátor MAP III 

2.1.2 

2.1.2.8 Využívání 
vybavení pro 

dopravní hřiště 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Využívání odrážedel k dopravnímu hřišti u Základní školy 
28. října Tišnov. Výukové programy pro MŠ od SVČ 

Inspiro Tišnov. 

ZŠ 28. října 
Inspiro 

zájem o využívání projevilo 
10 MŠ 

koordinátor MAP III 

https://www.maptisnov.cz/sdilene-pomucky
https://www.maptisnov.cz/sdilene-pomucky
https://www.maptisnov.cz/sdilene-pomucky
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Číslo 
opatření 

Číslo a název 
aktivity 

Popis Garant Zapojené organizace Rámcové náklady 
Zdroj 

financování 

2.2.2 

2.2.2.1 Vydání 
zpěvníku tišnovských 

písní pro školy 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Vydání zpěvníku tišnovských písní v elektronické verzi. 
V létě 2022 bude vydáno. 

Podhorácké 
Muzeum 

MAP 
potenciálně všechny MŠ a ZŠ grafika, tisk 

MAP III,  
Fond malých 
projektů SK 

2.2.2 

2.2.2.2 Příprava 
materiálů 

k poznávání 
Tišnova a okolí 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Příprava dalších materiálů k procházkám po Tišnově a 
okolí pro MŠ a vytvoření metodiky (Nešpor, Blaha). 

Realizace knihy o Boženě Komárkové (Straková, Konečný). 

Muzeum 
Brněnska 

Předklášteří 
Konečný, 
Straková 

MŠ a ZŠ v Tišnově a v okolí i 
další organizace 

tisk knihy o 
Komárkové  

  
MAP III 

Město Tišnov 
MěKS a 

sponzoři 
(tisk) 

2.2.2 

2.2.2.3 Post bellum 
– příběhy našich 

sousedů 
(PŘÍLEŽITOST RP) 

Příběhy našich sousedů pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ. 
Pokračování na Tišnovsku, propagace akce na setkání 

školních parlamentů a žákovských samospráv. 
Post bellum 

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

28. října, ZŠ Loučky, ZŠ v 
Nedvědici a ZŠ Václava Havla 

ve Žďárci, ZŠ a MŠ Deblín 

koordinace 
23 000 Kč (náklad 

na 1 tým) 

MAP III 
rozpočty obcí 

 

3.1.1 
3.1.1.1 Řešení 
kapacit škol 

(PŘÍLEŽITOST RP) 

Pravidelné setkávání, zjišťování možností, výjezdy, 
sdílení zkušeností, nová svazková škola v Předklášteří. 
Výstavby dalších svazkových MŠ. Záměr výstavby ZŠ 

Colibri. 

manažer 
MAP 

potenciálně všechny ZŠ a MŠ, 
obce 

pořádání akcí, sběr 
informací, tvorba 

materiálů 
MAP III 

 

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


