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Popis 

Projekt Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou (dále jen „MAP II“), jehož 
realizátorem je Město Žďár nad Sázavou, navazuje na předchozí projekt MAP (registrační číslo 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130), který byl realizován v letech 2016 a 2017. Projekty 
MAP jsou realizovány po celé ČR (po jednotlivých ORP). 

MAP II se zabývá vzděláváním do 15 ti let, obsahuje kroky a aktivity, které školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 
v území ORP Žďár nad Sázavou povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II je zaměřen na rozvoj 
kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Hlavním přínosem MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání 
zejména v místních mateřských a základních školách, ale také  k řízenému rozvoji dalších služeb 
na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Cílem MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné 
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických 
problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k: 

 systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 
dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

 sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, 
 zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - 

dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 
 zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území 

a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. 

 Priority MAP II z hlediska vzdělávání: 
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

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. 2021 
 

Na území našeho ORP se do tohoto navazujícího čtyřletého projektu MAP II přihlásilo 33 škol 

(základní školy, mateřské školy a ZUŠ) – všechny vzdělávací organizace v území ORP ZR 

potvrdily svůj zájem písemně. 

 

Financování projektu: 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu (100%)                       10.016.678,- Kč 

Dotace (95%) 9.515.844,- Kč 

Vlastní podíl financování (5%) 500.834,- Kč 

 
Náklady projektu zahrnují výdaje na řízení projektu MAP II a na implementaci MAP (realizaci aktivit 
předchozího projektu MAP ORP Žďár nad Sázavou). 
 



 

Povinné aktivity projektu: 

1. Řízení projektu 
(Řízení projektu prostřednictvím Realizačního týmu MAP.) 
2. Rozvoj a aktualizace MAP 
(Rozvoj a prohlubování partnerství a spolupráce v území, aktualizace dokumentů MAP atp.) 
3. Evaluace a monitoring MAP  
(Nastavení pravidelného a následného vyhodnocování a naplňování aktivity MAP.) 
4. Implementace MAP  
(V rámci této aktivity budou realizovány neivnestiční aktivity naplánované v Akčním plánu MAP. 
Dále bude v rámci této aktivity i nadále rozvíjena spolupráce subjektů zabývajících se vzděláváním 
v území.) 
 
Řízení projektu zajišťuje realizační tým (realizační tým MAP + realizační tým Implementace), který 
je složen z odborného týmu a administrativního týmu projektu. 
Administrativní tým: 

 Hlavní manažer projektu 

 Finanční manažer  

 Administrátor 
Odborný tým: 

 Koordinátor implementace 

 Koordinátor MAP 

 Odborný garant MAP 

 Odborný konzultant 

 Metodik vzdělávání 
V rámci projektu bude sestaveno 5 pracovních skupin, které se budou scházet minimálně 4x za 
rok. Každá pracovní skupina bude mít ve svém čele vedoucího a další minimálně 4 členy (dle 
zájmu).  
Povinné pracovní skupiny (4) a pracovní skupina nepovinná (1): 
PS pro financování 
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj poteniálu každého žáka 
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 
PS pro rovné příležitosti 
PS pro volitelné téma (polytechnika, řemesla) 
 
Geneze případu: Rada města schválila zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti 

o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou na své 78. schůzi konané 4. 12. 2017, 
a to usnesením (Usn. 1334/2017/ŠKS): 

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

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1 

  
Návrh předkladatele: 

Schválení podání žádosti o podporu projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou.  
 

Návrh usnesení:  

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán 
vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018. 
 

Rada města po projednání neschvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán 
vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018. 

 
Stanovisko  

Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem. 
Projednáno s odborem školství, kultury a sportu. 


