
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III.

1. USTAVUJÍCÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

02. 02. 2022



1. Zahájení, úvodní slovo, hlasování
Jednání Řídícího výboru MAP je zahájeno 2. 2. 2022 v 17.00 hodin. 

Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty na základě zaslaného e-mailu dne 
2. 2. 2022. Zpráva bude obsahovat návrhy usnesení a bude rozeslána na platné elektronické 
adresy všech členů Řídícího výboru MAP. 

Lhůta k hlasování je stanovena od 2. 2. 2022 do 9. 2. 2022.

Hlasování jednotlivých členů bude zasíláno na e-mailovou adresu chadimova@maptisnov.cz a 
bude obsahovat jasnou proklamaci postoje člena ke každému návrhu usnesení ve formě: „pro“, 
„proti“, „zdržuji se“ (v případě, že se člen Řídícího výboru nevyjádří k návrhům usnesení v určené 
lhůtě, má se za to, že se hlasování zdržuje). 



2. Program jednání
▪ Zahájení, úvodní slovo
▪ Program jednání
▪ Určení zapisovatele a ověřovatele
▪ Složení Řídícího výboru
▪ Volba předsedy Řídícího výboru
▪ Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru
▪ Informace o průběhu realizace projektu MAP (shrnutí aktivit od 1.7.2021 do 31.12.2021) 
▪ Seznam pracovních skupin a jejich členů – schválení
▪ Aktualizace dokumentů – Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti, Implementační 

část MAP
▪ Aktualizace Strategického rámce k 9. 2. 2022
▪ Plány 2022
▪ Různé, diskuze, další setkání
▪ Závěr



3. Určení zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatel – navržena Vladimíra Chadimová
administrativní tým MAP

Ověřovatel – navržena Mgr. Zuzana Učňová
Oblastní charita Tišnov, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Návrh usnesení č. 1

Řídící výbor schvaluje program zasedání, zapisovatelku Vladimíru Chadimovou a ověřovatelku 
zápisu Mgr. Zuzanu Učňovou.



4. Složení Řídícího výboru
Volba předsedy Řídícího výboru MAP III.

Řídící výbor MAP III je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území 
realizace MAP. Složení Řídícího výboru je uvedeno na webových stránkách projektu 
www.maptisnov.cz.

Na předsedkyní Řídícího výboru je navržena členka Řídícího výboru Mgr. Ľubica Kubicová.

Návrh usnesení č. 2

Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru a předsedkyni Řídícího výboru MAP rozvoje 
vzdělávání Tišnov III Mgr. Ľubicu Kubicovou.



5. Schválení Statutu a Jednacího řádu 

Statut Řídícího výboru upravuje vznik a zánik Řídícího výboru, schválení jeho členů, způsob jednání, 
působnost Řídícího výboru a práva a povinnosti členů Řídícího výboru.

Jednací řád Řídícího výboru se vydává na základě Statutu Řídícího výboru, je vnitřním předpisem
Řídícího výboru, který upravuje jednání Řídícího výboru, přípravu a způsob svolávání, účasti,
průběh jednání, hlasování a přijímání usnesení Řídícího výboru a další záležitosti související
s jednáním Řídícího výboru.

Návrh usnesení č. 3

Řídící výbor schvaluje Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.



6. Informace o průběhu realizace projektu MAP 
(shrnutí aktivit od 1.7.2021 do 31.12.2021)

Setkání pracovních skupin od 1. 7. 2021

Povinné PS:
Rovné příležitosti – 21.10., 23.11.
Čtenářská gramotnost – 12.10., 16.12.
Matematická gramotnost – 19.10., 14.12.
Financování – 5.10., 7.12.

V daném období probíhala setkání k různým dílčím aktuálním tématům:
Kariéroví poradci – 14.10. 
Cizí jazyky – 13.12. 
Setkání NNO – 8.7., 16.9., 13.10., 26.10., 19.11.
Výchova k demokracii „Můj pohled na železnou oponu“ – 15.11.
Setkání žákovských parlamentů a samospráv – 7.10.



6. Informace o průběhu realizace projektu MAP 
(shrnutí aktivit od 1.7.2021 do 31.12.2021)

Setkání Realizačního a Administrativního týmu od 1. 7. 2021

Realizační tým – 8.9., 8.10., 18.11.2021

Administrativní tým – 21.07., 19.08., 03.09., 29.09., 13.10., 01.11., 30.11., 17.12.2021



6. Informace o průběhu realizace projektu MAP 
(shrnutí aktivit od 1.7.2021 do 31.12.2021)

Vzdělávání – hodnotící zprávy

Seznam všech vzdělávání od 1.7.2021 - celkem 9 seminářů a workshopů. 
Z každé vzdělávací akce je vyhotovena hodnotící zpráva, která popisuje její průběh a realizaci. 

23.08. Jak mít spokojené a motivované zaměstnance
23.09. Práce s knihou - k využití na 1. i 2. stupni ZŠ
13.10. Elixír do škol - Hrátky s kapalinami II.
15.10. eduScrum (způsob, jak navázat na "Začít spolu")
29.10. Letem světem v pohybových hrách s hudbou
01.11. Plánování profesního rozvoje učitelů
09.11. Veletrh Středních škol, profesí a firem – tematické workshopy
16.11. iSophi – nástroj pro předškolní diagnostiku
16.11. Novely právních předpisů ve školství 2021/2022



Další aktivity – řešené na konci projektu MAP II s přesahem do MAP III

▪Webové stránky MAP II. www.maptisnov.cz – pravidelná 
aktualizace
▪FB MAP
▪Tisková zpráva, 2x ročně články o MAP do Tišnovských novin
▪Dokumenty MAP – Strategický rámec, akční plán, potřeby škol
▪TLC kids
▪Software 20x – mentoring pro ředitele 
▪Setkání – živý betlém Tišnov, výchova k demokracii, setkání 
ředitelů, encyklopedie o Tišnovsku
▪Post bellum
▪Létavička Elixíru, sdílené pomůcky pro fyzikální pokusy k 
zapůjčení do škol – Elektrické obvody a elektrostatika, Optika, 
Kostkovaná hustota
▪Zapůjčení vizualizéru
▪Kreativní dílna v knihovně
▪Nástroj iSophi – pedagogická diagnostika pro MŠ, 3 mateřské 
školky
▪Realizace Aktivit spolupráce – v rámci Implementace MAP 
(sdílený IT pracovník pro ZŠ, konzultant distanční výuky, rodilý 
mluvčí, logoped, sdílený kariérový poradce), společné projekty 
Neformální vzdělávání, kempy MŠMT, FMP - Sborník písní 
Tišnovska, sdílená metodická knihovna pro pedagogy, sdílená 
knihovnička pro třídy (5 titulů po 30 kusech), sdílené databáze

▪Setkání NNO – pravidelné setkávání, společná témata, jarmark 
neziskovek (hody, H. Bosch), vratné kelímky, malovaná hřiště
▪Supervize Formativní hodnocení (4 školy)
▪Odrážedla k dopravnímu hřišti - metodika
▪Vzdělávání nejazykářů
▪Vycházky k EVVO
▪Dotační rádce
▪Druhý krok - Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí 
předškolního a mladšího školního věku
▪Hodnocení žáků
▪Veletrh knih – Tišnovská knižní Květnice 17.-18.9.2021
▪Veletrh středních škol, profesí a firem 9.11.2021 
https://www.maptisnov.cz/veletrhy
▪Videovizitky (3 osobnosti) https://www.maptisnov.cz/videovizitky
▪Prototýpci
▪Studium pro logopedické asistenty
▪Licence DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu, zapojené 
2 organizace
▪Akademie pro ředitele (původní a nová skupina)
▪pilotáž nástroj Férová školka 
▪Vcukuletu Tišnovskem – kniha 
▪Živá mapa bit.ly/ZivaMapaTisnovsko





Veletrh škol, profesí a firem 9. 11. 2021



Seznam pracovních skupin
Aktéry přímo zapojenými do tvorby MAP jsou mateřské a základní školy, organizace neformálního 
a zájmového vzdělávání a zřizovatelé škol. Zástupci těchto skupin aktérů tvoří jednotlivé pracovní 
skupiny.

Povinné PS: Rovné příležitosti, Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Financování

Návrh usnesení č. 4

Řídící výbor bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu od 1.7.2021 do 31.12.2021.

Návrh usnesení č. 5

Řídící výbor schvaluje aktuální seznam povinných pracovních skupin MAP III.



Činnost pracovních skupin - info
PS Rovné příležitosti:

Téma duševního zdraví a wellbeingu – velmi 
zaujal, dlouhá diskuze
Druhý krok, iSophi, férová MŠ
Dlouhodobě logoped, psycholog, PPP v Tišnově

PS Financování:

Aktuální možnost dotací - přehledy
Info o vydaných publikacích
Info o zajímavých akcích (veletrhy)
Jak předávat info potřebným (do škol, přímo, 
ne řediteli apod.)

PS Matematická gramotnost:

Téma tandemové výuky (možná návštěva ZŠ 
Labyrinth) 
Revize RVP – velké téma, budeme se tomu 
nadále věnovat 
Návštěva Kreativní laboratoře – návštěva žáků 
Interaktivní učebnice

PS Čtenářská gramotnost:

Aktuálně vydané zajímavé knihy – tipy
Příprava veletrhu knih
Tipy na výuku - webové stránky, pracovní listy
Ukázky, jak pracovat s knihou





7. Aktualizace dokumentů
Byly provedeny následující změny:

Komunikační plán

•proces a harmonogram zpracování MAP a 
informačních a komunikačních potřeb

•cílové skupiny komunikace 

•struktura webových stránek MAP, nové emaily

•četnost článků v TN

•přehled zapojení cílových skupin do řídícího 
výboru a pracovních  skupin

•zpracování potřeb škol

•semináře a vzdělávací činnosti

•konzultační proces ve vztahu k cílovým skupinám

Identifikace dotčené veřejnosti 

•zůstávají pouze 4 povinné pracovní skupiny, 
oborové pracovní skupiny změněny na tematická 
setkávání

•počet zapojených škol – nová MŠ Ledňáček (nyní 
30)

•zástupci škol v ŘV a PS  

•zástupci zřizovatelů v ŘV a PS

•zástupci neformálního a zájmového vzdělávání v 
ŘV a PS

•zástupci sdružení rodičů v ŘV a PS

•další organizace zapojené do PS



7. Aktualizace dokumentů
Byly provedeny následující změny:

Implementační část MAP

•zůstávají pouze 4 povinné pracovní skupiny, oborové pracovní skupiny změněny na tematická setkávání

•složení Řídícího výboru MAP

•vedoucí a garanti pracovních skupin MAP

•data a termíny čl. 5.2 – Hodnocení a aktualizace MAP

Návrh usnesení č. 6

Řídící výbor schvaluje aktualizované dokumenty Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti a 
Implementační část MAP k 09. 02. 2022.



8. Aktualizace Strategického rámce MAP
Ve Strategickém rámci byly provedeny následující hlavní změny:

•data do r. 2027 (místo 2023)

•zůstávají pouze 4 povinné pracovní skupiny, oborové pracovní skupiny změněny na tematická setkávání

•odstranění tabulky investičních záměrů programového období 2014-2020

•nové záměry do IROP a mimo IROP pro programové období 2021-2027 (vyznačeny zelenou barvou)

•aktualizace šablon I, II a nová tabulka realizace šablon III

Aktualizovaný Strategický rámec k 09. 02. 2022 bude zaslán na JMK ke zveřejnění na webu územní 
dimenze MMR.

Návrh usnesení č. 7

Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Strategický rámec ke dni 09. 02. 2022.



Nové investiční záměry:
Investiční záměry IROP:

ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Vybudování odborných učeben ZŠ a zázemí pro školní družinu

ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Rozšíření kapacity MŠ Dolní Loučky

ZŠ CoLibri – Výstavba nové budovy ZŠ CoLibri

Flow z.s. – Centrum pro budování a rozvoj makerspace (CEBROMA)

SVČ INSPIRO Tišnov – Chemická laboratoř – vybavení

Investiční záměry mimo IROP:

MŠ Na Paloučku, Tišnov – Rekonstrukce opláštění staré části budovy + zateplení MŠ v rámci energetických úspor

ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Akustika v tělocvičně základní školy a havarijní stav kanalizace

ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Rekonstrukce a vybavení školní kuchyně

ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Dětské hřiště

Obec Štěpánovice – Multifunkční hala

Sportovní klub Tenis Tišnov – Nadstavba zázemí a rozšíření kapacity krytých tenisových dvorců SK Tenis Tišnov

ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov – Rekonstrukce a modernizace prostor ZŠ T.G.M. Drásov, č.p. 167



9. Plány 2022
Setkávání  ředitelů MŠ, ředitelů ZŠ, k EVVO, družiny

Veletrh knih, veletrh středních škol

Malovaná hřiště

Soutěž Pony, metodika k dopravnímu hřišti

Anglická soutěž, Druhý krok

Vycházky k EVVO, energetika seminář

Post bellum prezentace

Setkávání, jednání PS, vzdělávání, sdílení

Pilotáž středního článku/okresního partnerství Brno - venkov



10. Různé, diskuze, další setkání

Výsledek hlasování jednotlivých členů a písemný zápis z dnešního online setkání Řídícího výboru 
bude všem členům zaslán na jejich emailové adresy.

Na webu projektu www.maptisnov.cz budou umístěny všechny přílohy zápisu z dnešního online 
setkání.

Další setkání Řídícího výboru proběhne 14. 09. 2022 v 17.00 hod.

http://www.maptisnov.cz/


11. Závěr
Přílohy zápisu: 

1. Pozvánka na ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.
2. Prezenční listina Řídícího výboru z 02. 02. 2022 (printscreen) – nebude zveřejněna
3. Přehled hlasování členů Řídícího výboru z období 2. 2. – 9. 2. 2022
4. Složení Řídícího výboru MAP III.
5. Statut Řídícího výboru MAP III.
6. Jednací řád Řídícího výboru MAP III.
7. Seznam pracovních skupin MAP III.
8. Komunikační plán – aktualizovaný dokument k 9. 2. 2022
9. Identifikace dotčené veřejnosti - aktualizovaný dokument k 9. 2. 2022

10. Implementační část – aktualizovaný dokument k 9. 2. 2022
11. Strategický rámec – aktualizovaný dokument k 9. 2. 2022


