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Popis  

Projekt Místní akční plán vzdělávání II (dále jen „MAP II“), jehož realizátorem je v ORP Žďár nad 
Sázavou Město Žďár nad Sázavou, si klade za cíl navázat na předchozí projekt MAP (Místní akční 
plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou), který byl podpořen výzvou č. 02_150-005 Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání (v rámci OP VVV) a realizován v letech 2016 a 2017, prohlubovat 
spolupráci mezi parnery v území - zřizovatelé, školy a školky, vzdělávácí zařízení, organizace 
poskytující sociální služby, neziskové organizce, knihovny a další partneři, kteří se zajímají 
o problematiku vzdělávání do 15 ti let.  
MAP je proiritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 
MAP slouží také jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intevencí/výzev z IROP/OP PPR: 
koordinace investičních akcí a podpora řízení efektivního využití investic v území. Prokazování 
souladu s MAP je také zohledněno (bodově) v národních dotacích (MŠMT – investice do rozvoje 
kapacit atp.). 
 
Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou  
MAP II je koncipován tak, aby území ORP Žďár nad Sázavou mohlo pokračovat v přechozích 
aktivitách MAP (navázat na tento projekt), pokračovat v podpoře vytvořených partnerství – další 
rozvoj spolupráce, společné strategické plánování atp. 
 
Hlavní cíl MAP II 
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence 
naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských 
a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 
specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.  
Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických 
pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu 
spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, 
muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností 
a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem. 
 
Výstupem projektu MAP II, který se týká celého území v hranicích správních obvodu obce 
s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou, bude: 

 rozvoj a aktualizace MAP 
 evaluace MAP 
 implementace (realizace) MAP 

 

Na území našeho ORP se do tohoto navazujícího tříletého projektu MAP II přihlásilo 

prozatím 31 škol z 33 škol. Všechny školy (základní školy a mateřské školy a ZUŠ) – 

vyslovily písmně souhlas, že se zapojí do projektu – přehled vzdělávacích organizací je 

uveden v Příloze č. 1. 
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Financování projektu: 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu (100 %):  11.300.000,- Kč 
Dotace (95 %):  10. 735.000,- Kč 
Vlastní podíl (5 %): 565.000,- Kč 
 
Náklady projektu zahrnují výdaje na řízení projektu MAP II a především implementaci MAP 
(realizaci aktivit projektu MAP). 

 
Povinné aktivity projektu: 
1. Řízení projektu 
2. Rozvoj a aktualizace MAP 
3. Evaluace a monitoring MAP 
 
Řízení projektu: 
Řízení projektu zajišťuje realizační tým složený z odborného týmu a administrativního týmu 
projektu. 
 
Odborný tým zahrnuje hlavního manažera projektu.  
V rámci projektu budou vytvořeny pracovní skupiny, které budou v projektu povinné. Jedná se 
o tyto pracovní skupiny: Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu 
každého žáka, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého 
žáka a Pracovní skupina pro rovné příležitosi. 
Administrativní tým zahrnuje: administrátora projektu, který bude mít na starosti administrativní 
činnosti související s řízením projektu a pracovníka odpovědného za naplňování cílů stanovených 
v Místním akčním plánu vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a koordinaci souvisejících 
projektových aktivit. 
 
Složení realizačního týmu je odvozeno ze specifik území, ve kterém bude MAP (místní akční plán) 
realizován. Správní území ORP Žďár nad Sázavou zahrnuje dohromady 48 obcí, z toho 24 obcí 
zřizuje vzdělávací zařízení (školku, školu atp.). 
 

Garantem celého projektu je poskytovatel:   MŠMT ČR 
Start projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou:  1.  1.  2018 
Konec projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou:   31. 12. 2020 
 
Geneze případu: není  
 
Návrh předkladatele: 

Schválení zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti o dotaci do projektu MAP II 
v ORP Žďár nad Sázavou.  
 
Návrh usnesení:  

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti 
o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou.  
 
Rada města po projednání neschvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti 
o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou.  
 
Stanovisko  

Projednáno s místostarostou města J. K. 



Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích organizací ORP Žďár nad Sázavou, které mají zájem o projekt MAP II: 

Obec Druh školy/zařízení RED_IZO   Souhlas se zapojením 
Bohdalec Základní škola a Mateřská škola Bohdalec 650014235 1   

Bohdalov Základní škola a Mateřská škola Bohdalov 600130088 1 ano 

Hamry nad Sázavou Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou 600130649 1 ano 

Herálec Základní škola a Mateřská škola Herálec 600130134 1 ano 

Jámy Mateřská škola Jámy 600129128 1 ano 

Malá Losenice Mateřská škola Malá Losenice 600129349 1 ano 

Nížkov Mateřská škola Nížkov 600129616 1 ano 

Nížkov Základní škola Nížkov 600130037 1 ano 

Nové Dvory Mateřská škola Nové Dvory 600129951 1 ano 

Nové Veselí Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí 600130207 1 ano 

Obyčtov Mateřská škola Obyčtov 600130754 1 ano 

Ostrov nad Oslavou Mateřská škola Ostrov nad Oslavou 600129641 1 ano 

Ostrov nad Oslavou Základní škola Ostrov nad Oslavou 600130771 1 ano 

Pavlov Mateřská škola Pavlov 600129276 1 ano 

Poděšín Mateřská škola Poděšín 600129179 1 ano 

Polnička Základní škola a Mateřská škola Polnička 600130053 1 ano 

Radostín nad Oslavou Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou 600130223 1 ano 

Sázava Základní škola a mateřská škola Sázava 600130533 1 ano 

Světnov Základní škola a Mateřská škola Světnov 600130657 1 ano 

Svratka Základní škola a Mateřská škola Svratka 600130266 1 ano 

Škrdlovice Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice 600130541 1   

Vatín Mateřská škola Vatín 600129918 1 ano 

Velká Losenice Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 600130282 1 ano 

Vepřová Základní škola a Mateřská škola Vepřová 600130746 1 ano 

Vojnův Městec Základní škola Vojnův Městec 600130622 1 ano 

Vojnův Městec Mateřská škola Vojnův Městec 600129438 1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 600130312 1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 600130321 1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 (pod ní ZŠ, Santiniho) 600130339 1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 650069722 1 ano 

Žďár nad Sázavou Mateřská škola Žďár nad Sázavou 600129501 1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní umělecká škola F. Drdly   1 ano 

Žďár nad Sázavou Základní škola Na Radosti   1 ano 
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33 
 

     Zájem o zapojení se do projektu MAP II: 
   Na území ORP škol mimo ZR: 24 
 

  Ve městě ZR škol: 7 
    

 

V případě, že je žadatelem obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) – musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70% škol (podle IZO), 
které jsou zřizovány obcí s rozšířenou působností, a zároveň alespoň 70% škol, které zřizují jiní zřizovatelé než ORP v území správního obvodu 
ORP, pouze za předpokladu že takové školy v území jsou. Podmínka zapojení 70% škol zřizovaných jiným zřizovatelem než ORP platí pouze 
v případě, že v území správního obvodu existuje alespoň 5 škol (podle IZO), které jsou zřizovány jinými zřizovateli.  

Tato podmínka je již v současné době splněna.  Souhlasy škol se zapojením do projektu budou povinnou přílohou žádosti o 

dotaci.



Příloha č. 2 Hodnocení realizovaného projektu MAP 

Hodnocení projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ 

Projekt MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměren na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního 
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  Tento projekt probíhá po celé ČR. Pro ORP 
Žďár nad Sázavou je zpracovatelem projektu Město Žďár nad Sázavou. 
 

1. Co se v rámci projektu MAP uskutečnilo a povedlo? 
 Uspořádání vzdělávacích seminářů (cca 35 seminářů po celém území ORP) 
 Pravidelné setkávání ředitelů škol a školek 
 Uspořádání workshopů – stavění z vrbového proutí (pro MŠ), výměna zkušeností na 

odborná témata 
 Den učitelů ve Žďáře nad Sázavou 
 Vybudování komunitní školy ve Velké Losenici (založení NNO) 
 Podání o žádosti do tzv. šablon (dotace MŠMT) – nově otevřeno pro MŠ a ovlivnění jejich 

náplně na tzv. druhou vlnu (leden/únor 2017) 
 Vzájemné poznávání se – „toulavé autobusy“ – vzájemné poznání mateřských škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv a přípravou programů pro ostatní MŠ (nabídka aktivit, 
vybavení atp.) 

 pořízení vybavení (majetku), které je evidováno na Městském úřadě Žďár nad Sázavou 
v celkové hodnotě cca 60 tis. Kč. 
 

2. Přínosy pro jednotlivé školy/školky 
 Možnost žádat o dotace, na které by bez MAP školy a školky nedosáhly (obnovit své 

vybavení, zajistit financování mentoringu, zavést aktivizující formy učení, finance 
na realizaci opatření podporujících inkluzi, a mnoho dalších podpor). 

 Vzájemné poznání se, výměna zkušeností. 
 Uvědomění si, že základ akčního plánu území je ve školách – bude především předmětem 

projektu MAP II. 
 Schopnost pojmenování palčivých problémů školy, škol na území ORP Žďár nad Sázavou. 
 Možnost setkávání, diskuze a vytvoření návrhu řešení společných problémů. 
 Vytvoření partnerství s dalšími školami s podobnými problémy, aktivitami. 
 Vytvoření partnerství s NNO na území – co nemohou školy, mohou zajistit NNO z oblasti 

práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání, případně z oblasti sociálních služeb. 
 Vytvoření plánu aktivit - vytvořit akční plány škol – předpřipravení jednoduchých šablon pro 

budoucí projekty/projektový záměr škol. 
 
 

3. Projektové záměry škol a školek – čerpání finančních prostředků 

Projekt MAP si klade za cíl mapování projektových záměrů škol (požadavků na stavební ale i tzv. 
měkké projekty), uvedením jednotlivých záměrů škol je podmínkou čerpání dotací z IROP a u 
ostatních dotačních titulů, kde podmínka není, dostává případná podaná žádost o dotaci plusové 
body (= je zvýhodněna). 
Veškeré projektové záměry škol jsou uvedeny v dokumentu tzv. Strategický rámec MAP pro ORP 
Žďár nad Sázavou (SR MAP ORP Žďár nad Sázavou), který je součástí dokumentu „Místní akční 
plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ a obsahuje investiční projektové záměry. Doposud byla 
vyhlášena 1 výzva z Integrovaného operačního programu (IROP), ve které by se školy mohly 
s projektovými záměry uvedenými v SR MAP ORP Žďár nad Sázavou ucházet. Tato výzva byla 
vyhlášena koncem roku 2016 a uzavřena byla v únoru 2017. Obnos přijatých projektových záměrů 
přesáhl téměř 3x plánovanou alokaci výzvy. Z území se do této výzvy přihlásily tyto školy: ZŠ a MŠ 
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Polnička, Hamry nad Sázavou, Radostín nad Oslavou. Zbývající školy se na výzvu připravují, 
neboť podmínka bezbariérovosti, kterou dotační titul obsahuje, je pro půlku z těchto škol ze 
stavebního hlediska velice náročná. Žádost o dotaci z dotačního titulu MŠMT žádala úspěšně ZŠ 
a MŠ Světnov. Díky uvedeného projektovému záměru v SR MAP dostala vysoké bodové 
zvýhodnění. V současné době zpracovává Město Žďár nad Sázavou žádost do IROP přes MAS 
Havlíčkův kraj – projektový záměr ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6. O finanční prostředky 
z této výzvy mají mimo jiné také zájem ZŠ a MŠ Velká Losenice, ZŠ a MŠ Nové Veselí atd.  
Další projektové záměry jsou uvedeny v tzv. Akčním plánu, který je také součástí dokumentu 
„Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“. V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny 
projektové záměry – individuální projektové záměry (šablony,…), projekty spolupráce (projektové 
záměry více škol, ač už ve spolupráci vzájemné či s neziskovými organizace, knihovnou atp.). 
 

 

 


