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Bod programu 

I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony 

II. Blok Projekty a výzvy z IROP a OP Z 

III. Blok Základní informace o systému MS 2014+ 

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve 

správním obvodu Žamberk a Králíky 

Program 



I. BLOK 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování 
---- 

Šablony pro MŠ a ZŠ I 





Základní informace 

•Číslo výzvy: 02_16_022 
 

•Druh výzvy: průběžná 
 

•Alokace: 4 500 000 000 Kč 
 

•Fond: ESF 

 

 



Časové nastavení 

•Zveřejnění avíza výzvy: 6. dubna 2016 (od 7. dubna dokumenty na 
webu MŠMT) 

•Ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději polovina roku 2017 

•Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: druhá polovina roku 
2019 

•Doba trvání projektu: 24 měsíců 

•Způsobilé výdaje: od 1. 8. 2016 

•Udržitelnost: nerelevantní 

 



Výše podpory na jeden projekt 

•Minimální - 200 000 Kč 

•Maximální -200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč) 

•1 subjekt (IČ) = jedna žádost za celé období 

•Zálohové platby – záloha ve výši 60 %, po 12 měsících další záloha 

•Žadatelé – musí být zapsání v rejstříku škol a školských zařízení 

Mateřské školy - 200 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

Základní školy - 200 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

Mateřské a základní školy - 400 000 Kč + (počet dětí x 2200 Kč) 

- částku musí proporčně rozdělit mezi šablony pro MŠ a 

šablony pro ZŠ 

 

 



Výběr šablon 

•Škola si šablonu volí na základě  

rozpočtu – je třeba respektovat min. a max. částku 

dotazníkového šetření – MŠMT navrhne/přikáže vhodné šablony 

 Na závěr projektu bude evaluace v dotazníku – k jakým 
změnám došlo 

časové a administrativní kapacity (koordinátor projektu, pracovníci 
zapojení v projektu) 

výběr nových pracovníků 

1 povinně volitelná šablona (zvýrazněny červeně)  

netýká se MŠ do 28 dětí a ZŠ do 30 žáků 

 

 



Financování platů 

 

Pracovní poměr + nenárokové složky mezd 

Pracovní poměr + proplacené přesčasy 

DPP/DPČ (projektový/finanční manažer) 

Změna úvazku/nový úvazek 

 



Představení jednotlivých šablon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



I. Aktivity pro MŠ a ZŠ  

1. Personální podpora 
 

1. Školní asistent 

2. Školní speciální pedagog 

3. Školní psycholog 

4. Sociální pedagog 

 

 

Netýká se speciální škol. 

 

 
 



II. Aktivity pro MŠ 

1. Personální podpora 
 

1. Chůva 

 

 

 

Netýká se speciálních škol. 

 

 
 
 
 



II. Aktivity pro MŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 
 

1. OSR Individuální 

2. OSR Týmový 

3. Profesní rozvoj prostřednictvím supervize 

4. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

5. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

 

 
 
 
 



II. Aktivity pro MŠ  

3.  Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
 

1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v 
MŠ 

2. Individualizace vzdělávání v MŠ 

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 
 
II/3.1 a II/3.2 se netýká speciálních škol. 
 

 
 

 



III. Aktivity pro ZŠ 

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

1. CLIL ve výuce na ZŠ  

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 20 hodin (téma:  
 Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)  

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin (téma: 
 Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, 
 Mentoring)  

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v 
 rozsahu 40 hodin  

III/1.1 a III/1.4 se netýká speciálních škol. 

 
 



III. Aktivity pro ZŠ 

 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin (téma: 
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)  

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v 
rozsahu 60 hodin  

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (téma: 
Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)  

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v 
rozsahu 80 hodin  

 

III/1.6 a III/1.8 se netýká speciálních škol. 

 



III. Aktivity pro ZŠ 

 

9. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  

10. Tandemová výuka na ZŠ  

11. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných 
návštěv  

12. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v 
rozsahu 8 hodin  

13. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze  

 
III/1.10, III/1.12 a III/1.13 se netýká speciálních škol. 

 

 



III. Aktivity pro ZŠ 

 

2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ  

2. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ  

3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

 

 
 
 
 
 
 



III. Aktivity pro ZŠ 

 

 

3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ  

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ  

 

 
 
 
 
 

 

 



Sestavení projektu 

• Žádost se podává elektronicky v IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz/) 
• Přílohy žádosti o podporu 

ČP – součást systému (oprávněnost žadatele, likvidace, exekuce, bezúhonnost,   

bezdlužnost) 

ČP – škola je/není zřízena pro děti/žáky se SVP (samostatná příloha dle vzoru) 

Shrnutí k dotazníkům ze strany MŠMT (samostatná příloha) 

• Žadatel aktivity nevytváří – žadatel aktivity volí 
Aktivita = šablona 

Je třeba dodržet specifikace jednotlivých šablon 

• Žadatel nevytváří položky rozpočtu – žadatel rozpočet sestavuje volbou 
šablon 

Je třeba respektovat min. a max. částku = kritérium přijatelnosti 

Rozpočet = součet částek zvolených šablon do max. výše 

 

https://mseu.mssf.cz/


Sestavení projektu 

• Indikátory – k jejich nastavení bude zveřejněna kalkulačka v excelu  

 Na šabloně – kolikrát se realizuje šablona 

 Na projektu – kolik pracovníků ve vzdělávání zahrnuje 

• Specifické cíle – šablony naplňují 3 různé specifické cíle 

 Procentuální přiřazení alokace jednotlivým SC přiřadí systém na 
základě zvolených šablon 

• Místo dopadu/realizace – kraj 

• Popis projektu – vyplní se automaticky – nic neupravovat! 

• Finanční plán – načte se automaticky 

 



Hodnocení a schvalování projektů 

 

• Nejdéle 5 měsíců  - od podání žádosti v IS KP14+ do vydání právního aktu 

 
 
 
 
 
 

 

 



Způsobilost výdajů 

 

• Každá šablona má danou cenu – součástí dokumentace k výzvě bude 
kalkulačka na šablony. 

• Rozložení dotace na konkrétní položky je v kompetenci ředitele školy. 

• Neinvestiční dotace. 

• Výdaje jsou způsobilé od 1. 8. 2016. 

• Jedná se o tzv. průtokovou dotaci – dotace jde přes účet zřizovatele (obec, 
kraj – je třeba je vyplnit v žádosti jako subjekty projektu). 

• Výdaje se nevykazují – výdaj je způsobilý, je-li doložen a schválen výstup. 

 
 
 



Příklady výstupů projektu 

 

• Personální šablony: 1 měsíc práce 

• DVPP: Absolvent DVPP 

• Spolupráce pedagogů: účastník spolupráce 

• Kluby: ucelený proces vybavení a realizace klubu pro skupinu žáků 

• Setkávání s rodiči: realizovaná setkání 

 
 
 
 
 
 



Příklady dokládání výstupů projektu 

 

1) Pro administrativní kontrolu 

• Čestné prohlášení (součást zprávy o realizaci= ZoR) 

• Skeny dokumentů – osvědčení, prezenční listiny, záznamy setkání, smlouvy 

2) Pro kontrolu na místě 

• Originály dokumentů 

• Výkazy práce (u personálních šablon) 

• Třídní knihy 

 

 
 
 



Animační činnost MAS – v rámci IROP 4.2 

• Semináře, školení, individuální konzultace v kanceláři MAS 

• Metodická pomoc ve všech fázích projektů (příprava, podání, realizace, 
proplacení, kontrola na místě…) 

• Kontakty na pracovníky MAS: 

 Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz , tel.: 734 313 330 

 Ing. Alice Brožková, brozkova@mas.orlicko.cz , tel.: 465 611 150  

• Školy, které mají o animaci zájem, musí podepsat souhlas s 
animací – animace je pro školy bezplatná. 

 

 
 
 

mailto:krskova@mas.orlicko.cz
mailto:krskova@mas.orlicko.cz
mailto:krskova@mas.orlicko.cz
mailto:brozkova@mas.orlicko.cz
mailto:brozkova@mas.orlicko.cz
mailto:brozkova@mas.orlicko.cz


Shrnutí pro školy 

• Termíny - 6. dubna 2016 –avízo o výzvě 

2. polovina dubna – výsledky dotazníků od MŠMT 

duben/květen – vyhlášení výzvy 

• MAS bude o jednotlivých krocích školy informovat mailem a na webu. 

• Postup škol – pečlivě prostudovat dokumentaci k výzvě 

zhodnotit závěry dotazníkové šetření 

spočítat si max. částku projektu 

rozmyslet si požadované šablony 

konzultace na MAS 

• Seznámit se MS 2014 + 

 



II. blok 

Podporované aktivity z IROP 
 

 



Plánovaná opatření a výzvy MAS  

v letošním roce 



Opatření IROP 5/ Vzdělávání žáků se SVP 
 
PODPOROVANÉ AKTIVITY 
• podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben, 
pořízení vybavení kompenzačních pomůcek 

• doplňková aktivita 
 
ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů:              3 450 000 Kč/ 15 projektů 
  cca 220  tis. Kč projekt 
  
Další výzvy(alokace/ počet projektů):     2018 – 3 260 000 Kč/ 14 projektů 
                                                                         2020 – 5 290 000 Kč/ 23 projektů 
 
Příjemci:  Školy s povinnou školní docházkou 
                   Školská zařízení 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost! 
 



Typový projekt: 
 
Drobné stavební úpravy místnosti pro účely zřízení reedukační učebny a její 
vybavení včetně kompenzačních pomůcek. 
 
• Stavební úpravy (šířka vchodu, zvuková izolace, výmalba, ….) 
• Pořízení koberce, lavic/křesel (max. kapacita 6 žáků), reedukačních a 

relaxačních pomůcek 
•  ….. 
 

       (viz. výstupy setkání 2015/Libchavy) 
 

Zveřejnění pravidel MMR: 05/2016  výzva MAS  příjem MAS PODZIM 
2016 !!  

• Zvážit zájem ( info MAS pro následný kontakt o vyhlášení výzvy) 

• Postupně projednat se zřizovatelem (kofinancování – cca 10 000 Kč v roce 
2017, stavební úpravy, …. ) 

 



Opatření IROP 7/ Dostupná péče o děti 
 PODPOROVANÉ AKTIVITY 
• stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění dostupných zařízení péče o děti, a tím 

umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce. Doplňková zeleň. 
 

ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů :     700.000 Kč/ 2 projekty 
MAX. doporučená výše dotace:     300.000 Kč 
Další výzvy(alokace/ počet projektů):  2018 - 700.000 Kč/ 2 projekty 
                                                                      2020 - 600.000 Kč/ 2 projekty 
 

Příjemci:   Zařízení péče o děti do 3 let 
                   Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
                   Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO 
 

Typový projekt: 
Stavebně – technické úpravy a vybavení pro: zařízení péče o děti do tří let; zařízení předškolního 
vzdělávání dle občanského zákoníku (dětská skupina) nebo dle služby péče o děti podle 
živnostenského zákona. 
 

Podmínkou je zvýšení kapacit podporovaného zařízení! 
Podmínkou je zapojení rodičů na trhu práce! 

 



Plánovaná opatření a výzvy MAS  

v roce 2017 - 2021 



Opatření IROP 4/ Vzdělávání v klíčových kompetencích 
 
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti  
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 
 

MAX. doporučená výše dotace:     ZŠ 300.000 Kč, SŠ 500.000 Kč 
První výzva:     2017 (následně předpoklad 2019, 2021) 
 
Typový projekt: 
Vybavení a stavebně – technické úpravy pro polytechnické vzdělávání , 
přírodovědné vzdělávání, komunikaci v cizích jazycích a IT. 
 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost! 

Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)! 
 
 
 



Opatření IROP 6/ Neformální a zájmové vzdělávání 
 
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje v oblasti komunikace v 
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi 
 

MAX. doporučená výše dotace:  150.000 Kč 
První výzva:  2017 (následně předpoklad 2018, 2019, 2021) 
 
Typový projekt:  
Stavebně – technické úpravy a pořízení vybavení pro polytechnické a 
přírodovědné vzdělávání , výuku cizích jazyků a IT. 

 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost! 

Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)! 
 
 



Opatření IROP 8/ Inovace ve vzdělávání 
 
• stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblasti – 
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 
MAX. doporučená výše dotace:  500 000 Kč 
První výzva:  2017 (následně předpoklad 2018, 2020) 
 
Typový projekt: 
Stavebně – technické úpravy a pořízení vybavení pro polytechnické a 
přírodovědné vzdělávání , výuku cizích jazyků a IT. 

 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost! 

Projekt musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání (=MAP)! 

 



Harmonogram výzev na národní úrovni v roce 2016 
 

 

 

Číslo 

výzvy 
Název výzvy 

Plánované datum 

vyhlášení výzvy a 

zahájení příjmu 

žádostí o podporu 

Plánované datum ukončení 

příjmu žádostí o podporu 
Podporované aktivity 

36. 
Infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol  
05/ 2016 11/ 2016 

Stavební úpravy, pořízení vybavení v: 

• Oblastech komunikace v cizích jazycích 

• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 

• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 

vazbě na budování bezbariérovosti škol 

 

51. 

Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

07/ 2016 02/ 2017 

Stavební úpravy, pořízení vybavení v: 

• Oblastech komunikace v cizích jazycích 

• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 

• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 

60. 
Infrastruktura základních 

škol 
08/ 2016 01/ 2017 

Stavební úpravy, pořízení vybavení v: 

• Oblastech komunikace v cizích jazycích 

• V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 

• Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 

vazbě na budování bezbariérovosti škol 



Služby kanceláře MAS ORLICKO 
  

- MAS ORLICKO Vám nabízí bezplatně: 

 

• posouzení Vašeho záměru z pohledu vhodnosti k financování z Evropských 
fondů 

• doporučení vhodné výzvy (výzvy MAS, národní výzvy IROP/OPZ/OP VVV)  

• pomoc při zpracování žádosti o dotaci do výzvy MAS 

• pomoc při zajištění povinných příloh (soulady PZ s MAPy, atd.)  

• pomoc při realizaci a administraci projektu, podání žádosti o platbu 
(bezplatné školení, konzultace v kanceláři v Žamberku) 

  

 

 

Termíny konzultací a s dotazy se 
obracejte na Alici Brožkovou 

brozkova@mas.orlicko.cz 

464 600 708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hledáme hodnotitele projektů 
 

MAS ORLICKO hledá hodnotitele projektů pro opatření IROP 5/ Vzdělávání žáků 
se SVP a Opatření IROP 7/ Dostupná péče o děti 

 

Pro zájemce, kteří v letošním roce nepodávají projekt do těchto opatření. 

 

Hodnocení projektu je odměňované formou DPP.  

 

 

 

 
 
 



Shrnutí 
 • V letošním roce MAS ORLICKO plánuje vyhlásit výzvy na opatření : 

oVzdělávání žáků se SVP 
oDostupná péče o děti 

 
• V následujících letech se plánují vyhlásit výzvy na další 3 opatření 

 
• Na národní úrovni v roce 2016 bude možné žádat na podporu : 

o Infrastruktury středních a vyšších odborných škol 
o Infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
o Infrastruktury základních škol 

 
• MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNÉ služby pro školy a školská zařízení 

 
• MAS ORLICKO hledá hodnotitele projektů pro opatření vyhlašovaná v letošním roce  

 
 



II. Blok – OP Z 

Podporované aktivity z  

OP Zaměstnanost 
 



Plánovaná opatření a výzvy MAS  

v letošním roce 



Opatření OP Z_4 Prorodinná opatření 
 PODPOROVANÉ AKTIVITY 
• podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 

zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době 
školních prázdnin 

 
• podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
 

ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů : 1 239 000 Kč/ 3 projekty 
Doporučená výše dotace:    400 000 Kč 
Další výzvy (alokace/počet projektů): 2018 – 2 065 000 Kč/ 5 projektů 
                        2020 – 826 000 Kč/4 projekty                                                                           
 
Příjemci:   nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi 

působící  v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, 
vzdělávací a poradenské  instituce, školy a školská zařízení, 
obchodní korporace, OSVČ – sociální  podniky 

 



Typový projekt / typové aktivity:  
 

•  vybudování zařízení, která jsou určená dětem 1. stupně základní školy 
(popř. přípravné třídy ZŠ) 

• cílem je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní vyučování 
v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání 

 
  zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu 

stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, 
kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (zajištění 
péče v časných a pozdních odpoledních hodinách), nejde o ŠD 

  skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či 
příměstských regionech (školní autobusy) 

  zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 
 příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)  

 
 
 



Typový projekt / typové aktivity:  
 

•  podpora vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti 
od narození resp. od 1 do 3 let věku do zahájení povinné školní docházky 
za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu 

•  obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a 
výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte 

•  služba hlídání dětí je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost 
dítěte  

•  službu péče o děti je možné poskytovat v následujících režimech: 
  dětská skupina pro veřejnost 
  podniková dětská skupina  
  živnost volná/vázaná 

 Dětskou skupinu může provozovat i MŠ 
 Navazuje na opatření IROP 7 / Dostupná péče o děti (pouze investice) 



Typový projekt / typové aktivity:  
 
Další podmínky: 
 
• celkové způsobilé výdaje projektů: minimálně 400 000 Kč 
• projekt by mělo být možné realizovat až 3 roky (výjimka MAS) 
 
• vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření ve školách realizovaného MAS 
ORLICKO na podzim letošního roku budeme po zveřejnění výzvy (05/2016) 
vyjednávat možnost PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ (tj. podílu více škol na 1 
projektu v hodnotě 400 000 Kč  možnost realizovat menší projekty) 

 



Shrnutí 
 • V letošním roce MAS ORLICKO plánuje vyhlásit výzvu na prorodinná opatření : 
 

o  Dětské skupiny - provoz, případně drobné vybavení  
( děti do 7 let, rodiče musí pracovat) 

o  Příměstské tábory, kluby (pro děti 1 stupně, rodiče musí pracovat) 
 

• V následujících letech se plánují vyhlásit výzvy ještě 2 x 
 

Zveřejnění pravidel MPSV: 05/2016  výzva MAS  příjem MAS PODZIM 2016 !!  
• Zvážit zájem ( info MAS pro následný kontakt o vyhlášení výzvy, případně již 

předběžné konzultace přímo na MAS) 
• Postupně projednat se zřizovatelem (kofinancování – cca 40 000 Kč za období  

realizace projektu, v případě více partnerů dle počtu partnerů …. ) 
 

• Dotazy a termíny konzultací vyřídí: Mgr. Jitka Foglová, 465 611 150 
 
 



III. Blok – OP Z 

Úvod do systému IS KP14+  

(součást MS14+) 
 



• viz soubor PDF III. Blok - navod na ms2014+ 



IV. Blok 

Místní akční plán vzdělávání pro území ve 
správním obvodu Žamberk a Králíky  

 

 



Místí akční plány rozvoje vzdělávání 

• Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 
OP VVV, kterou vyhlásil Řídicí orgán OP VVV dne 8. září 2015. 

• Územní zaměření: celé území ORP Žamberk a ORP Králíky 
• Realizátor: MAS ORLICKO, z.s. 
       Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz, 
 734 313 330 
       Odborný manažer: Michaela Boková, michaela.bokova@centrum.cz, 
 737 487 337 

• Partner : Pedagogicko – psychologická poradna Ústí nad Orlicí  
 Odborný garant:  PhDr. Petra Novotná 

• Partner : Město Žamberk, Město Králíky  
 Zaměstnanci odpovědní za agendu školství a pověření zástupci města 
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Cíle MAP 

•MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí 
a žáků do 15 let.  

•Zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími 
výsledky. 

•Zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb 
v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. 

•Nástroj pro řešení rozdílu mezi školní a požadovanou systémovou úrovní. 

•Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA. 



Opatření MAP 

• Povinná opatření MAP 

Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost, inkluze, 
kvalita 

Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání 

Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených                         
neúspěchem 

• Dále jsou  3 doporučená, 6 průřezových a volitelných opatření. 

 



Partneři v realizaci MAP 

• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení  

• školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální 
školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací 
organizace) 

• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče) 

 



Formy zapojení partnerů 

• pravidelné informování 

• aktivní informování 

• konzultování 

• zapojení zástupce do pracovních skupin nebo Řídícího výboru 

 



Řídící výbor 

• je hlavním představitelem MAP 

• reprezenativní zastoupení všech relevantních aktérů 

• projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP 

schvaluje jednotlivé dokumenty 

• zprostředkovává přenos informací v území 

• schvaluje Strategicky rámec MAP do roku 2023 – seznam investic pro IROP 

 



Průběh realizace MAP 

• Délka projektu: 24 měsíců 05/2016 – 04/2018 
 Na MAP bude navazovat druhá vlna projektů v délce dva roky 

• Tři úrovně:  preMAP, MAP, MAP+ 



Výstupy MAP 

• Strategicky rámec MAP do roku 2023 

• Tři typy aktivit jako výstup MAP 

Aktivity škol  

Aktivity spolupráce  

 Infrastruktura pro vzdělávání 

 



Výhody zapojení MAP 

• Možnost spoluvytvářet plán území včetně investičních priorit. 

• Podpora škol ze strany PPP UO, využití aktivit projektu pro řešení 
aktuálních potřeb škol v maximálním rozsahu.  

• Soulad s MAP je podmínkou investic z IROP. 

• MAP je provázán s dalšími projekty OP VVV. 



Přehled aktivit MAP na období 

05/2016 – 10/2016 



Rozvoj partnerství a Dohoda o prioritách 
 - podaktivita A a B 

•Cílem je zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 

 ( = dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území) 

 - součástí je seznam investičních priorit  

  = podmínka pro čerpání z IROP 

• Ustanovení Řídícího výboru 

•  Ustanovení Řídících pracovních skupin  

• Výběr 2 dětských parlamentů a jejich koordinátorů 

 



Řídící výbor 

• Ustanovení, schválení vnitřních dokumentů -status a jednací řád (5/2016) 
 
• Schválení analýz –Analytická část MAP (7/2016) 
 
• Schválení strategického rámce MAP do roku  2023 (10/2016) 
 
Pozn.: dále bude Strategický rámec aktualizován každého ½  roku 

 



Řídící pracovní skupiny 

• Korporace dat a případné došetření 

Členové ŘPS budou shromažďovat data z území, vč. investičních a 
průběžně předávat  odb. manažerovi, zaměření na prioritní oblasti.  

Současně budou vyhodnoceny data z dotazníků MŠMT. 

• Pracovní setkání ŘPS – minimálně 2 setkání 

• 2 workshopy  pro MŠ 

• 2 workshopy pro ZŠ 

 



Témata workshopů 

Workshopy pro MŠ 

  
POV1: Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kvalita 

POV3: Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 

Téma 2. workshopu bude vybráno 
na základě vyhodnocení 
dotazníkového šetření 

 

Workshopy pro ZŠ 

 
POV2: Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání 

POV3: Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 

 Téma 2. workshopu bude vybráno  
na základě vyhodnocení    
dotazníkového šetření 

 

 



Dětské parlamenty 

• vytipovány budou 2 dětské parlamenty v území  

 

• Pod vedením koordinátora DP budou řešit úkol a sami zvolí formu výstupu 

 

• Výstup bude prezentován na ŘPS 

 

• Každý DP se v tomto období sejde 1 x  

 



Budování znalostní kapacit 
  - podaktivita D 

 

•V období 05 – 10/2016 bude realizován 1 vzdělávací seminář. 

•S ohledem na probíhající změny v oblasti vzdělávání žáků s SVP (nově s 
potřebou podpůrných opatření) bude zaměření semináře věnováno tomuto 
tématu.  

•Evaluace semináře bude sloužit jako podklad pro plánování dalších aktivit. 

 



Shrnutí pro školy 

•Školy jsou v MAP již zapojeny. 

•Na webu MAS v květnu vznikne sekce MAP, kde budou zveřejňovány veškeré 
dokumenty. 

•Informace o postupu MAP – každé 3 měsíce zaslány na mail 

•Analytický MAP – některé školy mohou být kontaktovány při sběru 
dodatečných informací. 

•Zástupci škol budou zváni na workshopy a semináře. 

•Sběr dat a záměrů investičních priorit zajišťuje kancelář MAS 

 Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz, 734 313 330 
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Animace škol vs. MAP 



Děkujeme za pozornost 
 


