
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III.

2. ŘÁDNÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

14. 09. 2022



1. Zahájení, úvodní slovo

Druhé jednání Řídícího výboru MAP je zahájeno 14. 09. 2022 v 17.00 hodin. 

Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou.

Řídící výbor je dle prezenční listiny usnášeníschopný, jelikož se ho účastní 
nadpoloviční většina členů.



2. Program jednání

▪ Zahájení, úvodní slovo

▪ Program jednání

▪ Určení zapisovatele a ověřovatele

▪ Volba nového člena a předsedy Řídícího výboru MAP III

▪ Informace o průběhu realizace projektu MAP (shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)

▪ Schválení povinných dokumentů – aktualizovaný Strategický rámec a Roční akční plán

pro školní rok 2022/2023

▪ Plány na 2. pololetí roku 2022

▪ Různé, diskuze, další setkání

▪ Závěr



3. Určení zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatel – navržena Vladimíra Chadimová, administrativní tým MAP

Ověřovatel – navržena Mgr. Eva Šimečková, ZŠ a MŠ Nedvědice

Návrh usnesení č. 1

Řídící výbor schvaluje program zasedání, zapisovatelku Vladimíru Chadimovou a ověřovatelku 
zápisu Mgr. Evu Šimečkovou.



4. Volba nového člena a předsedy Řídícího výboru
MAP III 

Mgr. Ľubica Kubicová požádala dne 7. 9. 2022 o zproštění členství a funkce předsedkyně v Řídícím 
výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III. ke dni 30. 9. 2022 z osobních důvodů. Písemná žádost 
byla doručena manažerce projektu.

Novou členkou Řídícího výboru za zástupce rodičů doporučený školskými radami nebo 
organizacemi sdružujícími rodiče je navržena členka KPŠ ZŠ Tišnov, nám. 28. října Ing. Martina 
Bednářová, Ph.D. Členkou se stane 1. 10. 2022.

Předsedkyní Řídícího výboru je navržena Mgr. Kateřina Hromčíková, členka Řídícího výboru za 
zástupce neformálního a zájmového vzdělávání. Funkce se ujme 1. 10. 2022.



4. Volba nového člena a předsedy Řídícího výboru
MAP III 

Návrh usnesení č. 2

Řídící výbor bere na vědomí žádost Mgr. Ľubici Kubicové o zproštění členství a funkce předsedkyně 
Řídícího výboru, schvaluje novou členku Řídícího výboru Ing. Martinu Bednářovou, Ph.D. jako 
zástupce rodičů doporučený školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče a novou 
předsedkyni Řídícího výboru Mgr. Kateřinu Hromčíkovou.



5. Informace o průběhu realizace projektu MAP  
(shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)

Setkání pracovních skupin od 1. 1. 2022

Povinné PS:
Rovné příležitosti – 20.1., 15.3., 17.5.
Čtenářská gramotnost – 17.2., 19.5., 2.6., 16.6.
Matematická gramotnost – 28.2., 10.6.
Financování – 3.2., 12.5.

V daném období proběhla setkávání k různým dílčím aktuálním tématům:
Setkání školních družin a klubů – 14.1.
Kariéroví poradci – 1.2., 12.5.
Neformální setkání vedení MŠ, lesního klubu a dětských skupin – 17.2., 9.6.
Neformální setkání vedení základních škol a školských organizací – 3.3., 16.6.
Setkání Žákovských parlamentů a samospráv – 4.3.
Cizí jazyky – 2.5.
Setkávání NNO – 27.1., 29.4., 9.5., 31.5., 28.6.



5. Informace o průběhu realizace projektu MAP  
(shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)

Setkání Realizačního a Administrativního týmu od 1. 1. 2022

Realizační tým – 11.1., 15.2., 22.3., 25.4., 17.5., 15.6.2022

Administrativní tým – 14.1., 19.1., 22.2., 15.3., 12.4., 4.5., 24.5., 16.6.2022



5. Informace o průběhu realizace projektu MAP  
(shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)

Další aktivity projektu MAP III

•Webové stránky MAP III. www.maptisnov.cz, FB MAP 
Tišnovsko – pravidelná aktualizace
•2x ročně články o MAP do Tišnovských novin
•Dokumenty MAP – Strategický rámec, Akční plán
•Sborník písní Tišnovska 
•Pilotáž nástroj Férová školka
•Licence DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu, 
zapojené 2 organizace 
•Sdílená metodická knihovna pro pedagogy, sdílená 
knihovnička pro třídy (5 titulů po 30 kusech) –
www.maptisnov.cz/sdilene-knihovny
•Létavička Elixíru, sdílené pomůcky –
www.maptisnov.cz/sdilene-pomucky

•Dotační pomoc, poradenství
•Kreativní dílna v knihovně
•Setkání NNO – pravidelné setkávání, společná témata, 
jarmark neziskovek (hody), vratné kelímky, malovaná hřiště
•Supervize Formativní hodnocení (4 školy)
•Odrážedla k dopravnímu hřišti – metodika
•Neformální setkávání ředitelů základních a mateřských škol
•Setkání vedoucích školních jídelen
•Vcukuletu Tišnovskem – kniha, Živá mapa, pracovní listy -
www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste
•Akademie pro ředitele (původní a nová skupina), akademie 
pro zástupce ředitelů – pilotáž

http://www.maptisnov.cz/
http://www.maptisnov.cz/sdilene-knihovny
http://www.maptisnov.cz/sdilene-pomucky
http://www.maptisnov.cz/sdilene-uloziste


5. Informace o průběhu realizace projektu MAP  
(shrnutí aktivit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022)

Návrh usnesení č. 3

Řídící výbor bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.



6. Aktualizace dokumentů – Strategický rámec a
Roční akční plán

Ve Strategickém rámci byly provedeny následující změny:

• Vytvoření verze s vyznačením barevných změn dle půlročních aktualizací.
• Aktualizace tabulek s investičními projekty plánovanými pro období 2021–2027

(s podporou IROP a bez podpory IROP).

Nové či upravené investiční záměry do IROP:
ZŠ a MŠ Nedvědice – Modernizace odborných učeben a rekonstrukce zázemí pro školní poradenské pracoviště; Venkovní 
přírodovědná učebna a rekonstrukce odborné učebny
ZŠ a MŠ Dolní Loučky – Vybudování odborných učeben ZŠ a zázemí pro školní družinu; Rozšíření kapacity MŠ Dolní Loučky
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice – Vybudování a modernizace odborných učeben ZŠ vč. zázemí pro pedagogické pracovníky; Rekonstrukce a 
modernizace MŠ
ZŠ ZaHRAda - Uzpůsobení prostor ZŠ ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků; Pavilon odborných učeben ZŠ ZaHRAda; Vzdělávací 
centrum polytechnického vzdělávání – výuky praktického života pro žáky druhého stupně
ZŠ a MŠ Doubravník – Vybudování odborných učeben
Město Tišnov – Mateřská škola Na Honech, Tišnov
ZUŠ Tišnov – Vybavení odborných učeben
Za sebevědomé Tišnovsko - Zajištění multifunkčního zázemí pro děti Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček



6. Aktualizace dokumentů – Strategický rámec a
Roční akční plán

Nové investiční záměry mimo IROP:

Město Tišnov – Revitalizace školské budovy Riegrova
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice – Rekonstrukce kotelny, šaten a zázemí v 2. NP, světel v MŠ
Montessori lesní mateřská škola Ledňáček – Zkvalitnění vzdělávání v Montessori lesní mateřské 
škole Ledňáček
ZŠ a MŠ Doubravník – Rekonstrukce a přístavba školy

Aktualizovaný Strategický rámec k 14. 9. 2022 bude zaslán na JMK ke zveřejnění na webu územní 
dimenze MMR.



6. Aktualizace dokumentů – Strategický rámec a
Roční akční plán

V Ročním akčním plánu pro školní rok 2022/2023 byly provedeny následující změny:

Aktualizace aktivit, jejich popisů, termínů, garantů, zapojených organizací, rámcových nákladů a 
možných dotací.

Návrh usnesení č. 4

Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Strategický rámec a Roční akční plán pro školní rok 2022/2023 
ke dni 14. 9. 2022.



7. Plány na druhé pololetí 2022
• Okresní partnerství s ORP Šlapanice – 7.9.2022 podpis Memoranda v Tišnově na radnici (ORP

Tišnov a ORP Šlapanice)
• Setkávání ředitelů MŠ, ředitelů ZŠ, setkání školních družin, školních parlamentů
• Veletrh středních škol, profesí a firem a veletrh knih pro mládež 10.11.2022
• Kniha o Boženě Komárkové
• Soutěž Pony, Anglická soutěž
• Vycházky EVVO
• Semináře, místně zakotvené učení a klima, pokračování Elixíru do škol
• Akademie ředitelů a zástupců ředitelů
• Seminář ZdrSem
• Aktualizace Katalogu základních škol
• Videovizitky 3 osobností
• Nabídka akcí a kurzů NNO na Tišnovsku školám a školkám
• Jarmark NNO 17.9.2022
• Poláková – právní předpisy v MŠ
• Realizace Aktivit spolupráce – v rámci Implementace MAP (sdílený IT pracovník pro ZŠ, rodilý mluvčí,

logoped, sdílený kariérový poradce, psycholog), společné projekty, neformální vzdělávání, FMP
• Setkávání, jednání PS, sdílení



8. Různé, diskuze, další setkání

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

Další setkání Řídícího výboru proběhne 22. 3. 2023 v 17.00 hod.

http://www.maptisnov.cz/


9. Závěr

Přílohy zápisu: 

1. Pozvánka na ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.

2. Prezenční listina Řídícího výboru

3. Žádost předsedkyně Řídícího výboru o zproštění členství a funkce předsedkyně ŘV ze dne 7. 9. 2022

4. Strategický rámec – aktualizovaný dokument ke 14.9.2022

5. Roční akční plán pro školní rok 2022/2023 – aktualizovaný dokument ke 14. 9. 2022


