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Usnesení č. 1
Řídící výbor schvaluje program zasedání
Řídící výbor schvaluje zapisovatele a
ověřovatele.

Informace o průběhu realizace projektu
Manažerka informovala o průběhu realizace projektu od 13.12.2017 do června 2018.
Pracovní skupiny
4 setkání ředitelů škol 18.1.2018, 15.2.2018 kuchařky, 14.3.2018, 18.4.2018 ŠD a ŠK

3 setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání 18.1.2018, 15.2.2018, 18.4.2018
1 setkání zřizovatelů 14.3.2018
Řídící výbor

2 setkání řídícího výboru 13.12.2017, 13.6.2018
4 setkání realizačního týmu 18.1.2018, 14.3.2018, 18.4.2018, 13.6.2018
7 setkání administrativního týmu – 1x-2x měsíčně

Další aktivity
Plněny webové stránky
Memorandum o partnerství
Přenos dobré praxe
Dokumenty MAP
Aktivity škol
Aktivity spolupráce

Vzdělávání
Uskutečněné semináře:
• seminář Jak usnadnit dítěti nástup do školy (17.1.2018)
• seminář Aplikace GDPR v podmínkách školství (30.1.2018 a 26.4.2018)

• praktické školení personálu školních jídelen – Skutečně zdravá škola (5.2.2018)
• seminář Matematika jinak aneb Hejného matematika pro 4. a 5. třídu (17.2.2018)
• seminář Geometrické učivo u žáků základní školy v 1. – 3. ročníku (3.5.2018)
• konference Škola a rodina – kam společně směřujeme (17.5.2018)
• workshop na téma Implementace metody Zuzu English do ŠVP, progresivní výuka angličtiny pro MŠ
a ZŠ (31.5.2018)
• semináře Netradiční přístupy ve výuce (13.6.2018)

Usnesení č. 2
Řídící výbor bere na vědomí informace o
průběhu realizace projektu.

Hodnoticí zpráva ze vzdělávací akce
Dle Postupů MAP Řídící výbor schvaluje hodnotící zprávu ze vzdělávací akce
nejdříve 3 měsíce po jejím ukončení.

K dnešnímu dni tedy předkládáme hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí konaných
od října 2017 do dubna 2018.

Usnesení č. 3
Řídící výbor schvaluje hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí
konaných od října 2017 do dubna 2018.

Změna Strategického rámce MAP
Červenou barvou jsou zvýrazněny doplnění/změny oproti verzi 13. 12. 2017.
str. 6 - 7
doplnění čl. 4.2. Popis zapojení aktérů
V roce 2018 pokračovala činnost pracovních skupin. 18. 1. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma
Zdravá škola v pohybu, 15. 2. 2018 proběhlo setkání zástupců škol a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Skutečně zdravá škola – skutečně
zdravá jídelna (15. 2. 2018), 14. 3. 2018 se konalo setkání zřizovatelů a ředitelů škol na téma Kvalitní škola pod vedením kvalitního ředitele (14. 3. 2018)
a 18. 4. 2018 bylo setkání zástupců škol – vychovatelů družin a zájmového a neformálního vzdělávání na téma Činnost školních družin.
V první polovině roku 2018 probíhala bohatá vzdělávací činnost:
17. 1. 2018 seminář pro rodiče předškoláků a učitele MŠ na téma Jak usnadnit dítěti nástup do školy.
30. 1. 2018 seminář pro ředitele škol a jejich zástupce na téma Aplikace GDPR v podmínkách školství.
5. 2. 2018 prakticky zaměřený seminář pro pracovníky školních jídelen na téma Skutečně zdravá jídelna – praktické školení personálu školních jídelen.
17. 2. 2018 seminář pro učitele ZŠ na téma Matematika jinak aneb Hejného matematika pro 4. a 5. třídu.
26. 4. 2018 seminář pro ředitele škol a jejich zástupce na téma Aplikace GDPR v podmínkách školství II.
3. 5. 2018 seminář pro pedagogy ZŠ na téma Geometrické učivo u žáků základní školy v 1. – 3. ročníku.
17. 5. 2018 potom proběhla celodenní konference Škola a rodina – Kam společně směřujeme.
31. 5. 2018 workshop pro učitele MŠ a ZŠ na téma Implementace metody ZUZU English do ŠVP.
13. 6. 2018 Netradiční přístupy ve výuce – FIE, Montesorri, Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

str. 19 - 20
IROP – přidány 3 záměry ZŠ, ZUŠ MŠ Lomnice a záměr Sportovního klubu Tenis Tišnov, z.s. a města Tišnova Vybudování MŠ Na Honech

Usnesení č. 4

Řídící výbor schvaluje aktualizovaný
Strategický rámec včetně návrhů investic
k 13.6.2018.

Změny dalších povinných dokumentů MAP
Červenou barvou jsou zvýrazněny doplnění/změny oproti verzi 13. 12. 2017.
Ve verzi dokumentu MAP z 13. prosince 2017 jsou vloženy upravený strategický rámec a roční
akční plán 2018/2019.

Jediná úprava v analytické části je doplnění informace o tom , že spolek Za sebevědomé
Tišnovsko provozuje Lesní rodinný klub na Tišnovsku.
Dále je zde uvedena informace, že v roce 2018 pokračovala činnost pracovních skupin.

Také byly přidány informace o vzdělávání v r. 2018.

Usnesení č. 5

Řídící výbor schvaluje upravený a
aktualizovaný dokument MAP k 13.6.2018.

Závěrečná evaluační zpráva
Doložíme Závěrečnou evaluační zprávu v poslední
ZOR k projektu.

Usnesení č. 6
Řídící výbor schvaluje závěrečnou evaluační
zprávu.

Zpráva o průběhu spolupráce
Zpráva o průběhu spolupráce je závěrečná zpráva o
spolupráci aktérů.

Usnesení č. 7
Řídící výbor schvaluje zprávu o průběhu
spolupráce.

Seznam relevantních aktérů
Struktura partnerství
Na konci projektu obsahuje partnerství v případě žadatele ORP - 100 % škol
zřizovaných ORP a 100% zřizovaných jinými zřizovateli.
Memorandum o partnerství MAP vzdělávání Tišnovska – zapojené organizace:
Mateřské školy 10; Mateřské a Základní školy 11; Základní školy 6; Základní
umělecké školy 2; Zřizovatelé 22; Prorodinné organizace 7; Sport a tělovýchova 3;
Knihovny 2; Kulturní organizace 2; KPŠ 2; Volnočasové organizace – nemění se
oproti 13.12.2017.

Usnesení č. 8
Řídící výbor bere na vědomí informace o
neměnnosti zapojených organizací do
Memoranda o partnerství MAP a informace
o struktuře partnerství.

Plány 2018 – příprava MAP II
Nositel město Tišnov
Žádost podána, FN a P schváleno, VH srpen?,
předfinancování, 7-8/2018 omezený provoz, od
1.9.2018 zahájení, 12 000 000 Kč, 5% spoluúčast
města Tišnova, zapojení Ligy lidských práv, firmy
GareP, stejný odborný tým, nové složení
pracovních skupin i doplnění Řídícího výboru,

nově aktivity Implementace, 4 povinné pracovní
skupiny – ČG, MG, rovné příležitosti, financování
a oborová, facebook, publicita – články, novináři…

Různé, diskuze, další setkání
Složení MAP II.
je žádoucí, aby na daném území pokračoval v činnosti ŘV MAP, který
byl ustaven a pracoval již v předchozím období, pokud jeho členové
deklarují rozhodnutí pokračovat ve své práci. V takových případech
bude ŘV MAP pouze doplněn o nově požadované povinné zástupce.
Účast zástupců jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí
na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV
MAP. Pokud organizace nepovažuje za důležité mít zástupce v Řídícím
výboru, písemně o tom informuje RT MAP.

Povinní zástupci:
•zástupce RT MAP,
•zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol), starostové
•vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele,
tj. včetně soukromých a církevních, zš, mš, soukromá, speciální
•učitelé, zástupci ze školních družin, školních klubů,
•zástupci ze základních uměleckých škol,
•zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP,
•zástupce KAP,
•zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče)
•zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný
MAP relevantní),
•lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování – povinný partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se
nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám,
•zástupce ITI nebo IPRÚ (pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s územím, pro které je
zpracováno ITI nebo IPRÚ),
•zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo pokud je MAS
zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP II)
•zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP II,
•zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV) - systémová podpora MAP,
•zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP ukotveny).

kromě povinných zástupců mohou být členy
ŘV také:
•zástupce mikroregionů na území MAP,
•zaměstnavatelé v daném území,
•zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogickopsychologické poradny, OSPOD,
•zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a
chudobou,
•zástupce VŠ, především pedagogických fakult,
•další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru

Vzdělávání Řídícího výboru
Minimálně 1x za dobu realizace projektu bude realizována akce na podporu znalostních
kapacit ŘV MAP (například seminář spojený s následnou diskusí, minikonference apod.) o
příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a
možnostech řešení.

Na akci je vždy zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, v
případě potřeby je přítomen i facilitátor/mediátor diskuze.
Realizace této akce je provázána s činností PS pro rovné příležitosti a PS pro financování,
a to tak, že účastníkem jednání musí být vždy zástupce z těchto pracovních skupin a
výstupy diskuze ŘV mohou být zadány těmto PS k dopracování. Dále mohou být
realizovány i další vzdělávací akce pro ŘV MAP dle potřeb území.
Smyslem této podpory znalostních kapacit členů Řídícího výboru je sdílené porozumění
orientaci na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
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