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Změny
Kompletní
aktualizace 2019

Kompletní
aktualizace 2021

PROČ
Sledování vývoje a problémů
Podklad pro zaměření činností
Podklad pro hodnocení efektů

Revize cílů, popisů,
indikátorů

Přizpůsobení aktuálním potřebám
škol a dalších subjektů

Aktualizace
projektů

Nezbytné pro dotační žádosti

Aktualizace dle
nastavení MAP II

Nastavení procesů MAP, aby všem
zapojeným vyhovovaly

Zpracování nového
Řízení činností na podporu vzdělávání
plánu

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM ZMĚN MAP DO 2021
Kompletní aktualizace dokumentu: 6/2019 + 6/2021
 Analytická část přepracovaná podle nových dat,
návazné úpravy strategické části, přizpůsobení
implementace skutečné situaci
 Dílčí úpravy dle potřeby každého půl roku

Zpracování ročních akčních plánů
 Každý červen nový plán – postupné vylepšování
 Úprava dle potřeby v prosinci

SBĚR PODKLADŮ PRO ÚPRAVY MAP
 Datové šetření pro aktualizaci analytické části a pro
evaluaci MAP: počátek let 2019 a 2021
 Výstupy jednání pracovních skupin – podklady pro
tvorbu akčního plánu a případné změny strategické
části
 Podněty k návrhu ročního akčního plánu a
doplňující šetření: březen/duben každého roku

Roční akční plán 2018/2019
Aktualizace 12/2018
 Nová aktivita 2.1.2.a Realizace sady sdílených databází
Nahrazuje 6 samostatných „databázových“ aktivit
 Informační podpora vzdělávání
 Podpora činnosti školních klubů a družin
 Databanka vzdělávacích programů NNO
Místní registr dostupných pracovníků
Databáze volných míst v MŠ
Databáze kontaktů na technické pracovníky
 Nová aktivita 2.2.2.3 Tišnovské extra třídy
Výzvou je využívání plánu jako reálného „úkolníčku“.
Zpřesnění rozložení aktivit v jednotlivých letech.

Aktualizace
IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI
6.1 Řízení a organizační zajištění MAP
6.1.1 Činnost realizačního týmu
6.1.2 Činnost pracovních orgánů MAP
6.2 Hodnocení a aktualizace MAP
6.2.1 Aktualizace MAP
6.2.2 Monitoring a vyhodnocování realizace MAP
6.3 Zapojení dotčené veřejnosti
6.3.1 Zapojené subjekty – VIZ PŘÍLOHA
6.3.2 Informační a komunikační proces – VIZ PŘÍLOHA
6.3.3 Proces připomínkování
6.4 Uplatnění principů MAP

Organizační struktura
realizace MAP

.

PRACOVNÍ SKUPINY 2018+
Povinné: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost,
Rovné příležitosti, Financování
 Volitelná: PS oborová/tematická – polytechnika/EVVO,
cizí jazyky, kariérové poradenství / výchovní poradci,
vedoucí předmětových komisí, výchova k demokracii,
regionální identita, družiny a školní kluby, kuchařky,
zřizovatelé, rodiče – kluby přátel školy a školské rady,
případně další dle potřeby
Činnost PS:
 Diskuze problémů a návrh řešení.
 Rozpracování vybraných aktivit akčního plánu.
 Realizace činností ke zlepšení vzdělávání

Aktualizace a hodnocení MAP
Komplexní aktualizace včetně ročního akčního plánu:
 červen 2019 a červen 2021
Další aktualizace:
 Roční akční plán 2021/2021: červen 2020
Dílčí aktualizace dle potřeby:
 Každého půl roku na jednání řídícího výboru
Průběžné sledování situace, evaluace na jaře 2021.

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI
Příloha implementační části
 = Přehled subjektů zapojených do MAP
 Povinný výstup úvodní fáze realizace projektu MAP II
 Vyznačeno členství v ŘV a v PS
 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: 27 MŠ a ZŠ, 1 ZUŠ, 1 SVČ
 ZŘIZOVATELÉ: 21 obcí (z toho Tišnov 6 zař.), 1 NNO, JMK
 ORGANIZACE NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ: různorodá skupina cca 30 subjektů, ¾ z
Tišnova
 SDRUŽENÍ RODIČŮ: 10 sdružení

KOMUNIKAČNÍ PLÁN
Příloha implementační části
 Popis zapojení dotčené veřejnosti a realizace
konzultačního procesu
 Povinný výstup úvodní fáze realizace projektu MAP II
 Odvíjí se od změn dokumentu MAP, do činnosti PS a
vzdělávacích akcí
 Proces INFORMOVÁNÍ – jednostranný tok informací bez
zpětné vazby (web, televize, tisk, plakáty, letáky)
 KONZULTAČNÍ proces – vzájemná komunikace (činnost
pracovních skupin, zpracování potřeb škol, semináře a
vzdělávací akce)

KOMUNIKAČNÍ PLÁN
Cílové skupiny (2016/2017)










Ředitelé škol: 27
Pedagogičtí pracovníci škol: MŠ 112 (úv.99), ZŠ 269 (úv.219)
Ostatní pracovníci škol: MŠ 55 (úv.45), ZŠ 80 (úv.65)
Zřizovatelé: 23
Děti a žáci: MŠ 1191 dětí ve 41 tř., ZŠ 2882 žáků v 137 tř.
Rodiče
Organizace neformálního a zájmového vzdělávání
Podnikatelé
Široká veřejnost: 59 obcí v ORP, cca 31 tis. obyvatel










KOMUNIKAČNÍ PLÁN
Vybrané nástroje
Facebook – povinně každý projekt MAP
WEB – Od roku 2019 nové webové stránky
+ Interní portál – sdílené úložiště
Databáze e-mailových kontaktů
– Zástupci dotčené veřejnosti
– Účastníci akcí, kteří chtějí být informováni
Setkání s novináři – povinně 1 x za projekt (27. 9. 2018
ve vysílání Tišnovské televize)
Povinně 4 x ročně článek o MAP – Tišnovské noviny
Zpravodaje obcí – nabídnout obcí informační články

Děkuji za pozornost.
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