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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně 
 
Realizátor projektu: Statutární město Brno  
 
Doba realizace: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2017, tj. 18 měsíců  
 
Projektová žádost byla předložena MŠMT 24. 11. 2015.  
 
Hodnocení formálních kritérií a kritérií přijatelnosti bylo ukončeno  
v polovině prosince 2015.  
 
V současné době probíhá věcné hodnocení projektové žádosti.  
 
Rozpočet: 5 999 565 Kč, z toho 299 978 Kč vlastní spolufinancování 
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Úroveň projektu: MAP+ 
 
Klíčové aktivity projektu reflektují povinné aktivity MAP pro příslušnou 
úroveň MAP v souladu s Postupy místních akčních plánů, které vydalo 
MŠMT. 
 
Povinná opatření MAP:  
 
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 
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KA Realizace aktivit – povinná pro MAP+:  
 
• Aktivity budou probíhat formou vzdělávání pedagogických pracovníků 

zejména v podobě praktických workshopů a jsou určeny všem zapojeným 
školám.  

 
• Témata vzdělávání byla zvolena na základě doporučených opatření 

dokumentu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně 
(projekt realizátora ve výzvě č. 46 OP VK) a v souladu s podmínkami Postupů 
MAP. K tématům bylo předem provedeno na všech zapojených školách 
dotazníkové šetření.  
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Zapojení ZŠ a MŠ na území města Brna – celkem 214 škol:  
 

- všechny základní a mateřské školy zřizované městem/městskými částmi 
- 34 základních a mateřských škol jiných zřizovatelů  
 

Všechny školy zapojené v projektu zaujímají rovnocenné postavení.  
 

Realizační tým projektu: administrativní a odborný tým  
 

Odborný tým: koordinátor tvorby MAP, odborní garanti tvorby MAP, 3 
pracovní skupiny k jednotlivým povinným opatřením, konzultanti tvorby 
MAP = zástupci každé zapojené školy  
 

Řídící výbor: hlavní orgán partnerství MAP, složení stanoveno MŠMT. V 
současné době cca. 15 členů, první zasedání předběžně plánováno na konec 
března 2016.   
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Doplňující informace  
 
• V projektu budou zpracovávány informační materiály pro rodiče a širokou 

veřejnost, každá zapojená škola tedy bude mít možnost na území města Brna šířit 
povědomí o svých aktivitách.  

 
• Projektový tým doporučil školám pečlivé plánování v oblasti DVPP, aby nedošlo k 

zahlcení pedagogických pracovníků, budoucí projekty města Brna a dalších 
žadatelů, do kterých se školy v budoucnu zapojí, povinně zahrnují vzdělávání, které 
bude široce zastoupeno i v šablonách.  
 

• Školy, které se zapojí do projektu MAP, nesmí zvolit v šablonách totožné vzdělávání, 
které absolvovaly v MAP. Pokud budou školy volit stejná témata, obsah vzdělávání v 
šablonách musí na vzdělávání v MAP navazovat.  
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Úvodní aktivity plánované po zahájení realizace projektu 
 
• Sběr údajů o investicích v oblasti vzdělávání, které plánují zřizovatelé škol pro 

zpracování do tzv. Strategického rámce MAP.  
 
• Analýza agregovaných dat z výsledků šetření MŠMT s ohledem na povinné priority 

MAP.  
 
• Zahájení činnosti Řídícího výboru MAP.   

 
• Vytvoření zásad komunikační strategie pro všechny zapojené subjekty.  
 
 
 
 

Děkujeme za pozornost! 
 


