
 
 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE 

v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání n území ORP  

Velké Meziříčí, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0./15_005/0000406 

 

Zpráva o průběhu spolupráce v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

na území ORP Velké Meziříčí je doprovodným dokumentem Memoranda o spolupráci. Zprávu o 

průběhu spolupráce dokládáme v předposlední Zprávě o realizaci projektu. Spolupráce s aktéry ve 

vzdělávání probíhá po celou dobu realizace projektu. 

Samotná tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je založena na principech spolupráce, 

které jsou řešeny v rámci dokumentu „Principy MAP“, tzn., že v rámci tvorby a realizace projektu 

MAP je kladen důraz na spolupráci za respektování základních principů komunitně řízeného 

plánování.  

 

Popis průběhu spolupráce 

Prvním významným impulsem spolupráce v rámci projektu MAP byl výběr partnera projektu, 

kterým je Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko. Jedná se o svazek obcí, který pokrývá území 

ORP Velké Meziříčí. Realizátor projektu a Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko budují a 

prohlubují partnerství již řadu let v rámci spolupráce na různých aktivitách či v jiných projektech.  

V rámci projektu MAP bylo partnerství MAP řešeno širším pojetím spolupráce aktérů ve 

vzdělávání. Začaly vznikat komunikační platformy, v rámci kterých byli prostřednictvím 

telefonické a e-mailové komunikace a rovněž prostřednictvím osobních setkání osloveni zástupci 

všech potenciálních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Velké Meziříčí. Jednalo se o zástupce z řad 

zřizovatelů škol, ředitelů ZŠ a MŠ, pedagogů, rodičů, ZUŠ, zástupců neformálního a zájmového 

vzdělávání, Kraje Vysočina. Takové partnerství nebylo deklarováno žádnou smlouvou, bylo 

dobrovolné a otevřené všem zájemcům po celu dobu realizace projektu s možností ovlivnění 

procesu tvorby MAP.  

Již před vlastní realizací projektu MAP oslovil realizační tým projektu všechny MŠ a ZŠ v území 

s možností zapojení do projektu. V území ORP Velké Meziříčí se zapojilo 100% škol, tj. celkem 37 

mateřských a základních škol, vč. škol speciálních. Tímto se školy staly spolupracujícími subjekty a 

rovněž i jejich zřizovatelé, kteří se zapojením škol do projektu souhlasili také. V průběhu realizace 

projektu se uskutečnila setkání vedení škol a jejich zřizovatelů.  

 



 
 

V závěrečné Zprávě o realizaci bude doloženo partnerství jednak potvrzené podpisem Memoranda 

o spolupráci a jednak schválením finálního dokumentu MAP minimálně 70% zřizovateli škol 

v území. 

 

 Spolupráci v průběhu projektu můžeme tematicky strukturovat dle realizovaných aktivit. 

Oslovování aktérů vzdělávání vyústilo na počátku projektu k ustanovení Řídícího výboru MAP jako 

hlavního pracovního orgánu projektu. Na svém prvním zasedání byl zvolen předseda Řídícího 

výboru, Jednací řád a Statut, Řídící výbor má 22 členů a je složen ze zástupců Kraje Vysočiny, 

zřizovatelů škol, vedení škol, organizací neformálního a zájmového vzdělávání atd. Činnost Řídícího 

výboru je spjatá s tvorbou a schvalováním MAP. Na druhém zasedání Řídícího výboru v září 2016 

byl schválen Strategický rámec MAP do roku 2023 spolu s vizí předškolního a základního 

vzdělávání. Rovněž byl schválen souhrn investičních záměrů, jenž je součástí Strategického rámce 

MAP. Na tomto jednání bylo navrženo tematické zaměření pracovních skupin. V dubnu 2017 byla 

na zasedání Řídícího výboru schválena aktualizace Strategického rámce a rovněž členové Řídícího 

výboru byli informováni a aktivitě týkající se sběru aktivit škol a spolupráce pro tvorbu Akčního 

plánu.  

Výstupy z jednání Řídícího výboru jsou dostupné na adrese:  

http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-i/ridici-vybor-map  

 

Členové Řídícího výboru doporučili tematické zaměření pracovních skupin, Bylo vytvořeno 5 

pracovních skupin: PS 1 (Předškolní vzdělávání v malých obcích), PS 2 (Předškolní vzdělávání ve 

městech a větších obcích), PS 3 (Vzdělávání v malotřídních ZŠ), PS 4 (Vzdělávání v úplných ZŠ, vč. 

škol speciálních), PS 5 (Vzdělávání ve školních družinách, zájmové a neformální vzdělávání vč. 

ZUŠ). Činnost pracovních skupin je zabezpečována Realizačním týmem projektu. Každá skupina má 

svého vedoucího, celkem se na činnosti pracovních skupin podílí 38 členů, kteří se schází dle 

potřeby projektu. Pracovní skupiny se scházely především za účelem identifikace problémových 

okruhů, definování cílů rozvoje vzdělávání, navrhování konkrétních řešení. Formou společného 

plánování členů PS byly navrženy i vzdělávací aktivity v rámci projektové podaktivity Budování 

znalostních kapacit.  

Periodicita setkávání orgánů MAP 

K datu 31. 12. 2017 zasedal Řídící výbor třikrát. Jednání vedl předseda Řídícího výboru spolu 

s manažerem projektu. Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby. Každé jednání pracovních skupin 

probíhá formou kulatého stolu, pracovní skupiny mají povahu spíše menších skupinek, 

moderování zajišťuje manažer projektu nebo jeho zástupce. Pro některá zasedání pracovních  

http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-i/ridici-vybor-map


 
 

skupin byly využity prostory škol v regionu, rovněž i pro konání vzdělávacích seminářů, což 

přispělo i k výměně zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.   

 

Prohloubení spolupráce 

K prohloubení spolupráce a komunikace škol či dalších institucí dochází i u příležitosti konání 

vzdělávacích aktivit v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit. Harmonogram vzdělávacích 

akcí jakož i tematické zaměření spolupracovali členové pracovních skupin, a dále odborní garanti 

za jednotlivá povinná opatření v rámci projektu MAP. Odráží reálné potřeby a požadavky aktérů 

vzdělávání. Vzdělávací akce nabízí prostor i pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe, 

navazování nových kontaktů a čerpání inspirace pro vlastní práci. K datu podání této zprávy, to je 

k 31.12.2017 se uskutečnilo 17 vzdělávacích akcí. 

K prohloubení spolupráce rovněž přispívá informování aktérů vzdělávání o aktuálních možnostech 

čerpání dotací z národních a evropských zdrojů. 

Neopomenutelnou platformou spolupráce je také setkávání realizátorů MAP v Kraji Vysočina za 

účelem výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. 

  

Závěr 

Tuto zprávu předkládáme v předposlední Zprávě o realizaci projektu MAP, ve které je reflektováno 

zahájení, průběh a prohlubování spolupráce a komunikace s klíčovými aktéry vzdělávání. Finální 

zpráva bude předložena v závěrečné Zprávě o realizaci projektu. Součástí tohoto dokumentu je 

rovněž tabulka nabízející přehled zapojení škol do projektu (Příloha č. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

 
Název školy 

Souhlas se 
zapojením 
do projektu 
MAP 

Člen 
ŘV 

Člen 
PS 

Účast na 
setkáních 

Účast na 
vzdělávacích 
aktivitách 

Aktivní 
informování 

Přerušení 
spolupráce 
v průběhu 
realizace 
projektu 

Základní škola Hany Benešové a 
Mateřská škola Bory, příspěvková 
organizace 

 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Březí, příspěvková 
organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a Mateřská škola 
Dobrá Voda, příspěvková 
organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a Mateřská škola 
Dolní Heřmanice, příspěvková 
organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Dolní Libochová 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Křižanov, příspěvková organizace 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola a Mateřská škola 
Křoví, příspěvková organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Lavičky, 
příspěvková organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Lavičky, okres Žďár 
nad Sázavou, příspěvková 
organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Měřín - příspěvková 
organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Měřín 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a Mateřská škola 
Moravec, příspěvková organizace 
 

ANO ANO ANO  ANO ANO NE 

Základní škola Netín, okres Žďár 
nad Sázavou 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Ořechov, 
příspěvková organizace 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Osová Bítýška 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Pavlínov okres Žďár 
nad Sázavou 
 

ANO  ANO ANO  ANO NE 

 

 



 
 

Základní škola Ruda, příspěvková 
organizace 

 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Stránecká Zhoř, 
příspěvková organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Tasov 
 

ANO ANO ANO  ANO ANO NE 

Mateřská škola Uhřínov 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, 
příspěvková organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Velká Bíteš, U 
Stadionu  538, příspěvková 
organizace 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvková 
organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola při dětské 
psychiatrické nemocnici Velká Bíteš 
(Kraj) 
 

ANO     ANO NE 

Základní škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Velké Meziříčí, Lhotky 42, 
příspěvková organizace 
 

ANO    ANO ANO NE 

Základní škola a mateřská škola 
Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspěvková organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Základní škola Velké Meziříčí, 
Školní 2055, příspěvková 
organizace 
 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Vídeň, příspěvková 
organizace 
 

ANO  ANO ANO ANO ANO NE 

Mateřská škola Vidonín 
 

ANO   ANO ANO ANO NE 

Výchovný ústav, základní škola, 
střední škola a středisko výchovné 
péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1    
 

ANO     ANO NE 

Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí 
 

ANO ANO  ANO ANO ANO NE 

Základní škola a Střední škola 
Březejc, Sviny 13                    
 

ANO    ANO ANO NE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


