
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III.

MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

28. 04. 2022



1. Zahájení, úvodní slovo, hlasování
Mimořádné jednání Řídícího výboru MAP je zahájeno 28. 04. 2022 v 17.00 hodin. 

Zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty na základě zaslaného e-mailu dne 
28. 04. 2022. Zpráva bude obsahovat návrhy usnesení a bude rozeslána na platné elektronické 
adresy všech členů Řídícího výboru MAP. 

Lhůta k hlasování je stanovena od 28. 04. 2022 do 04. 05. 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

▪ Projednání a schválení zástupce MAP Tišnovsko v koordinačním týmu

přípravné fáze OP

▪ Různé, diskuze, další setkání

▪ Závěr



3. Určení zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatel – navržena Vladimíra Chadimová, administrativní tým MAP

Ověřovatel – navržena PhDr. Libuše Beranová, realizační tým MAP 

Návrh usnesení č. 1

Řídící výbor schvaluje program zasedání, zapisovatelku Vladimíru Chadimovou a ověřovatelku 
zápisu PhDr. Libuši Beranovou.



4. Projednání a schválení zástupce MAP Tišnovsko 
v koordinačním týmu přípravné fáze OP
Materiály pro iniciátory Okresních Partnerství

1. Výstupní publikace z 1.roku
2. Prezentace “Okresní partnerství ve zkratce”
3. Vzor memoranda o OP - editovatelná verze
4. Vzor pověření jednat o OP jménem organizace
5. Vzor Lodního deníku OP (každé OP má svůj vlastní soubor)
6. Schválené indikátory P2030+
7. Mapavzdelavani.cz

Zástupcem v koordinačním týmu přípravné fáze OP je navržena PhDr. Libuše Beranová

Návrh usnesení č. 2

Řídící výbor schvaluje jako zástupkyni v koordinačním týmu přípravné fáze OP za MAP rozvoje vzdělávání 
Tišnov III PhDr. Libuši Beranovou.

https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna_publikace_Partnerstvi_1rok_2021_modra.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1FQ4DdCWO9hMs7MKSGjSeXko4Sw9kUsGvLkyyJQt0dmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NENUSZTiUBxc7B4X6l9PyoRqMcmaPcnt/edit
https://docs.google.com/document/d/1vmX1WxJodnN8B_iEXfgHKp3unGdtlGvtEJ6w7Xi8zsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oddQh290ZO6TaC9wsDWecN4X-2tyALKq7E7ihdPFU94/edit
https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/2022/02/Indikatory_Partnerstvi-A4.pdf
https://www.mapavzdelavani.cz/


Střední článek
▪ V říjnu 2020 vláda ČR schválila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), která má 

dva hlavní cíle: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, 
profesní i osobní život, 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj 
potenciálu dětí, žáků a studentů.

▪ Mezi prioritní opatření Strategie 2030+ patří tzv. střední článek podpory, který “poskytne školám cílenou 
podporu, zajistí koordinaci jejich činnosti v dané lokalitě a stane se prostředníkem v komunikaci mezi 
centrem a územími, a to především ve smyslu zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči 
centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám.”

▪ V roce 2021 MŠMT zahajuje pilotáž středního článku v prvních dvou okresech ČR (Semily, Svitavy).

▪ Střední článek podpory dle MŠMT, resp. Strategie 2030+
https://www.edu.cz/podpora-skol/stredni-clanek-podpory/

https://www.edu.cz/podpora-skol/stredni-clanek-podpory/


Úkoly středního článku
1. poskytovat nebo koordinovat metodickou podporu školám na daném území včetně podpory rozvoje 

manažerských a řídících kompetencí ředitelů škol;

2. podporovat spolupráci mezi školami a dalšími aktéry, jejich vzájemnou komunikaci a sdílení účinné praxe;

3. koordinovat záměry a aktivity jednotlivých škol a aktérů ve vzdělávání v daném území;

4. poskytovat podporu v oblasti administrativních činností;

5. poskytovat školám aktuální informace relevantní pro dané území;

6. přinášet MŠMT aktuální informace ze škol;

7. poskytovat základní právní podporu a poradenství ve školství;

8. podporovat pozitivní inovace ve školách, pomáhat s jejich vyhodnocováním a dalším rozšiřováním ve 
spolupráci s NPI ČR;

9. monitorovat dopady rozvojových a podpůrných aktivit ve školách na zvyšování kvality učení žáků, klíčové 
vzdělávací výsledky a zvyšování rovných šancí ve vzdělávání ve spolupráci s ČŠI;

10. poskytovat podporu školám v oblasti rozvoje využívání jejich ICT nástrojů ve spolupráci s NPI ČR.

11. metodicky podporovat činnost školských rad a spolupráci škol a rodičovských sdružení.



Okresní partnerství
▪ Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve 

Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi chceme 

aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí 

Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a 

implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha 

důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze 

střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

▪ Projekt vzniká na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV). Má povahu koordinační, 

jeho cílem a náplní tedy není realizovat změny, ale vytvořit propojení významných aktérů ve vzdělávání a 

zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. Jde nám o 

posilování autonomie všech aktérů, kteří společně vytváří a koordinovaně realizují konkrétní opatření na 

všech úrovních systému a společně dosahují dopadu na zlepšování učení dětí.



Jak probíhá platforma okresního partnerství
 Jak nastavit systém vedení a podpory škol v územích, aby dokázal zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat 

rovné šance?
Shodli jsme se na tom, že to nejlepší, co můžeme společnými silami udělat v prvních letech Strategie 2030+, je 
koordinovat své aktivity  na území okresu (MAS, ORP, kraj) a připravovat se na spolupráci se středním článkem 
podpory MŠMT.

• Platforma pro spolupráci na cílech Strategie 2030+

• Hlavní účel: zlepšit vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance

• Vzniká v roce 2022 zdola (organizace realizující MAP + ORP + kraj)

• Místní partner pro střední článek podpory MŠMT (připojí se v r. 2023)

• Prostor pro společné hledání funkčního modelu spolupráce

o společný vývoj v letech 2022-25

o transformace do nového systému spolupráce po ukončení projektů MAP

o zapojuje se do diskuse o tom, jak má nakonec fungovat efektivní systém



Jak probíhá platforma okresního partnerství
• Opírá se o znalosti z pedagogického výzkumu

• Opírá se o zkušenosti efektivní spolupráce organizací

o společné cíle

o měřitelné indikátory zlepšování učení dětí

o profesionální koordinace (páteřní organizace) a průběžná komunikace

o aktivity různých územních projektů se posilují navzájem

• Respektuje autonomii řízení jednotlivých projektů MAP a KAP

• Pracuje z vlastních zdrojů a získává další zdroje (MAP3, MAP4, I-KAP,..)

• Má odbornou podporu projektu Partnerství 2030+ 







Okres Brno – venkov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno - venkov
Okres Brno – venkov má 7 ORP, 230 000 obyvatel, 187 obcí, je to hodně velké, bude to složité na koordinaci, 
řízení, 181 škol, až 2 hodiny dojezdnost

Snaha zapojit všech 7 ORP – jednání 3 DSO, se všemi odbory školství, se všemi nositeli MAP (MAS, ORP), nyní 
domluvena spolupráce jen mezi 2 ORP (Tišnov, Šlapanice)

Hotovo:

 Jednání s odbory školství

 Jednání se 7 MAP

 Informování KAP a JMK – emaily, přes J. Hrubého

 Informování 3 DSO (Tišnov, Šlapanice, Pohořelice)



Možná témata z jednání 7 MAPů
 Možná témata: 
 kapacity MŠ a ZŠ
 začínající učitelé, začínající ředitelé
 wellbeing dětí, sociální klima
 vnitřní motivace ke vzdělávání (dětí, pedagogů)
 zdravé životní návyky u dětí
 digitální kompetence
 odbřemenění ředitelů

 Možné formáty:
 inspirativní setkávání
 sdílení – zdrojů, nápadů



Témata ze setkání s řediteli (zš, sš, zřizovatelé, zuš, 
svč) a zřizovateli z Tišnovska (3.3.2022)
Problematické oblasti
10x velký nedostatek financí
12x administrativní zátěž
10x správa budov
Příležitosti
7x podpora seberozvoje učitelů/ředitelů – kurzy
1x projekty škol v regionu
12x sdílení mezi školami, navazování vztahů, inspirace, minikonference, tandemy
3x setkávání škol.parlamentů
6x sdílení pracovníků -logoped, rodilý mluvčí, soc.ped., proj.manažer
1x spolupráce s PdF MU
6x společné projekty žáků
Ačkoliv je jednou z hlavních problematických oblastí nedostatek financí, při analýze příležitostí byly 
identifikovány typy aktivit, které jsou finančně nenáročné. Dokonce lze uvažovat nad jejich realizací či 
alespoň koordinací v rámci již běžících projektů (MAP III, šablony).



Proč?

Chceme pomoci nastavit systém vedení a podpory škol v územích, aby dokázal 
zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat rovné šance. Shodujeme se s cíli 
Strategie 2030+ a chceme pokračovat v rozjetých aktivitách v rámci MAPů na 
území okresu (MAS, ORP, kraj) a připravovat se na spolupráci se středním článkem 
podpory MŠMT. Udržitelnost zařídit! Cíl: Nejlepší škola je ta přes ulici!!!



Co nás čeká?
• Témata ze setkání s řediteli a zřizovateli z Tišnova - udělat i pro ORP Šlapanice

• ŘV schválí zástupce MAPů v koordinačním týmu

• Vytvoření základní sestavy – zástupce MAP a ORP a optimální sestavy (s KAP a JMK), rozdělení rolí  - kdo 

vedoucí koordinátor přípravné fáze OP 

• Souhlasy statutárů MAS, MAP, ORP, JMK, KAP, DSO

• Memorandum - do 6/22 podpis Memoranda od 9/22 pilotáž

Níže podepsané partnerské organizace si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a 

soudržné společnosti, a proto se hlásí ke strategickým cílům Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

a společně přispívají k jejich naplňování. 

Chceme spolupracovat na tom, aby státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii způsobila 

podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí všech žáků na území, kde působíme.

• Od 9/2022 realizovat



Různé, diskuze, další setkání

Výsledek hlasování jednotlivých členů a písemný zápis z dnešního online mimořádného 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 řádné setkání Řídícího výboru proběhne 14. 09. 2022 v 17.00 hod.

http://www.maptisnov.cz/


Závěr
Přílohy zápisu: 

1. Pozvánka na mimořádné setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov III.
2. Rozhodnutí předsedkyně Řídícího výboru o využití procedury per rollam
3. Prezenční listina Řídícího výboru z 28. 04. 2022 (printscreen) – nebude zveřejněna
4. Přehled hlasování členů Řídícího výboru z období 28. 04. – 04. 05. 2022
5. Materiály pro iniciátory Okresních Partnerství

Výstupní publikace z 1.roku
Prezentace “Okresní partnerství ve zkratce”
Vzor memoranda o OP - editovatelná verze
Vzor pověření jednat o OP jménem organizace
Vzor Lodního deníku OP (každé OP má svůj vlastní soubor)
Schválené indikátory P2030+
Mapavzdelavani.cz


