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V Konici    Datum: dne 17. 2. 2016 
 
 

Zápis 1/2016  z úvodního jednání k MAP vzdělávání v ORP Konice  
17. 2. 2016 na Zámku v Konici 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Prezentace Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice  
2) Dotazník - Školství a práce s dětmi a mládeží v rámci ISU 2014/2020 
3) Diskuse o zástupcích Řídícího výboru a jejich nominace 
4) Další dotační možnosti pro oblast školství – aktuální výzvy MŠMT (OP VVV) a IROP. Podpora 

projektů škol prostřednictvím šablon v roce 2016. 
 

Ad 1.: 

M. Husičková (předsedkyně MAS Regionu HANÁ) přivítala přítomné na úvodním jednání k Místním akčním 

plánům v ORP Konice. Dále představila členy Realizačního týmu MAP ORP Konice: 

Ing. Ludmila Solovská, manažer projektu a současně  facilitátor aktivit projektu 

Ing. Iveta Botková, finanční manažer projektu 

Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Jana Procházková, Mgr. Pavla Valentová – odborní řešitelé projektu 

L. Solovská představila přítomným prezentaci MAP v ORP Konice a společně s J. Brzákem a M. Husičkovou 

zodpověděla související dotazy. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.  

Co přinese MAP školství na území Konicka? 

• Pravidelná informovanost o vizích a novinkách MŠMT 

• Platforma pro vzájemné setkávání, předávání zkušeností 

• Iniciace a příprava individuálních projektů 

• Iniciace a příprava projektů spolupráce 

• Pomoc při získání co nejvíce dotačních prostředků pro aktivity a projekty plánované jednotlivými 

školami a zřizovateli  

• Podpora rozvoje neformálního vzdělávání 

• Přinést do regionu informace o nových trendech, možnostech a metodách 

Na základě zapojení do MAP budou mít MŠ, ZŠ, ZUŠ i zájmové organizace možnost čerpat z IROP (na 

mailto:region.hana@seznam.cz


 
 

 

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

vybrané projekty). 

Ad 2.: 

Přítomným byl rozdán dotazník týkající se předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání 

– navýšení kapacity MŠ, bezbariérová dostupnost MŠ a ZŠ, vybavení škol speciálními učebnami (jazyková 

učebna, učebna fyziky, učebna chemie, učebna přírodních věd), zařazení pracovních činností v rámci výuky 

v ZŠ, vnitřní konektivita a připojení k internetu, zájmové kroužky, stavební úpravy a pořízení vybavení 

v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí žáků ve školním i zájmovém vzdělávání, apod.  

Ad 3.: 

L. Solovská a J. Brzák představili definici Řídícího výboru.  

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů 
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Jeho složení by mělo reprezentativně odpovídat složení 
partnerství MAP. 

Povinní zástupci: 

• zástupce realizátora projektu MAP  

• zástupce kraje - určí si kraj (MAS je osloví) 

• zástupci zřizovatelů škol – starosta/tka 

• vedení škol, učitelé, zástupci školních družin 

• zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)  

• zástupci základních uměleckých škol  

• zástupce KAP - určí si KAP (MAS je osloví) 

• zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni ZŠ 

• lokální konzultant ASZ – určí si ASZ (MAS je osloví) 

• zástupce ITI nebo IPRÚ – určí si (MAS je osloví) 

• zástupce MAP působící na území MAP 

Doporučení zástupci:  

 zástupce mikroregionů na území MAP 

 další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru. 

 

Proběhla diskuse nad možnými členy Řídícího výboru. Na schůzce byli jmenováni první možní zástupci pro 
řídící výbor.  První, zatím nekompletní návrh složení ŘV je přílohou tohoto zápisu. Vylo dohodnuto, že bude 
rozesláno všem školám a zřizovatelům se žádostí o doplnění nominací do řídícího výboru. 
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Ad 4.: 

L. Solovská a M. Husičková představily vyhlášené výzvy MŠMT (OP VVV) a IROP, upozornili na podmínky 
čerpání dotací, zodpověděly případné dotazy.  

Podrobně byly představeny aktuální programy podpory z IROP (MŠ) a OP VVV, a dále představena 
připravovaná VÝZVA Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Přehled 
šablon je přílohou tohoto zápisu.  

 

Příští schůzka zástupců škol a zřizovatelů se uskuteční přibližně za měsíc, cca v polovině března. Tou dobou 
už snad budou známy podrobnosti k šablonám a další požadavky na MAP. Hlavní téma příští schůzky bude 
příprava investic jednotlivých škol, příprava dohody o investicích. Prosíme účastníky, aby si do příště 
promysleli a připravili vize, záměry a projekty v oblasti investic pro střednědobý horizont (do 2022). 

 

 

 

Příloha č. 1 Prezenční listina s kontakty 

Příloze č. 2 Prezentace Místní akční plán vzdělávání  

Příloha č. 3 Dotazník 

Příloha č. 4 Návrh zástupců Řídícího výboru 

Příloha č. 5 Indikativní seznam šablon pro školy 

 

 

 

Zapsala dne 17. 2. 2016 Ing. Ludmila Solovská  
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