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spolupráce 

 

 

 

 

AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) 

č. Cíl dle SD Název 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připravenost 

1 
Cíl 1.2: Vybavení 

školních budov 

Moderní škola 

21. století 

 V ORP Konice 

existuje většina škol, 

která má zastaralé 

vybavení, nemá 

dostupnou 

infrastrukturu, která 

by zajistila rovný 

přístup ke vzdělání. 

Snižuje se tak 

atraktivita dané školy 

a kvalita vzdělávání. 

Obce DSO 

Konice, děti a 

žáci, rodiče 

ERDF, ESF, 

Státní rozpočet, 

rozpočty 

zapojených 

obcí 

11/2015 - 

6/2019 

Jednotlivé 

obce DSO 

Akční plán 

sestaven 

Cíl 3.1: Zvýšení 

zájmového a neformální 

vzdělávání, podpora 

kreativity a podnikavosti 

dětí a žáků 

Tvořivě za 

vzděláním 

V ORP Konice 

neexistují atraktivní 

přírodní učebny či 

technické dílny, tak 

aby mohly zajišťovat 

efektivní výuku a 

posilovat zájem o 

technické a 

přírodovědné obory. 

Zcela chybí 

zrekonstruované či 

nově vybudované 

odborné učeny, 

kapacita pedagogů či 

pomůcky.   

Obce DSO 

Konice, děti a 

žáci, rodiče 

ERDF, ESF, 

Státní rozpočet, 

rozpočty 

zapojených 

obcí 

11/2015 - 

11/2022 

Jednotlivé 

obce DSO 

Akční plán 

sestaven 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
Název projektu:  

        TVOŘIVĚ ZA VZDĚLÁNÍM 
• Iniciátor rozvojové aktivity 

Jednotliví zřizovatelé škol v ORP Konice, kteří by realizovali tuto aktivitu 

v rámci své školy a služby by nabízeli ostatním školám v ORP (popř. i 

s přesahem území ORP).  

 

• Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Ve školách ORP Konice nejsou vhodné prostory pro praktické technické, 

přírodovědné či jazykové vzdělávání žáků. Výstavbou, rekonstrukcí či 

dovybavením vhodných učeben by se zvýšil zájem dětí a žáků o praktické 

studium technických a přírodovědných oborů a zároveň by se zvýšila motivace 

uplatnit toto vzdělání na trhu práce. Tato rozvojová aktivita by dále řešila 

problém s posílením kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a 

technice předškolních dětí či žáků ZŠ.  

 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
• Jaké jsou příčiny problému? 

Příčinou problému nízkého zájmu o neformální vzdělávání a podporu kreativity a 

podnikavosti dětí jsou nevhodné prostory a žádné či zastaralé učební pomůcky pro výuku 

technických a přírodovědných oborů. V ORP Konice neexistují atraktivní učebny či 

pomůcky pro efektivní výuku. Další příčinou problému je i nedostatek financí na zajištění 

pedagogů, kteří by vyučovali technické obory. Jedná se zejména o mimoškolní či 

zájmovou činnost v oblasti přírodních a technických oborů. Z důvodu žádného finančního 

příspěvku na zajištění personálu nemohou být tyto obory vyučovány.  

 

•  Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Cílem projektu „Tvořivě za vzděláním“ je zvýšení zájmu o vzdělávání v technických a 

přírodovědných i jazykových oborech na základě spolupráce škol, popř. za účasti 

zaměstnavatelů. Cílem je podpora manuální zručnosti, kreativity a zájmu o přírodní a 

technické obory. Dílčím cílem projektu je vybudování a vybavení přírodních učeben a  

dílen pro výuku technických a přírodovědných oborů.  
 

 

 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

• Cílová skupina 

Děti a žáci MŠ, ZŠ, gymnázia, rodiče, pedagogové a zřizovatelé škol v ORP 

Prostějov, obce ORP.  

  

• Zapojené obce 

Předpokládá se, že projekt bude realizován v jedné ze škol ORP Konice a 

aktivity budou využívat školy z nejbližšího okolí.  

  

• Potenciální rizika rozvojové aktivity 

Potenciálním rizikem této aktivity může být nedostatečný finanční obnos na 

případné předfinancovaní projektu, zpoždění předpokládaného časového 

harmonogramu a nedokončení prací.(Pravděpodobnost rizika je nízká) 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
• Místo realizace rozvojové aktivity 

Místo realizace projektu je zatím v šetření – možné 

realizovat na území jednotlivých obcí ORP.  

  

• Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce v ORP s možným územním přesahem 

  

• Harmonogram rozvojové aktivity 

Příprava záměru 9 – 12/2015 

Příprava projektu 3/2016 

Realizace projektu 4/2016-12/2016 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
• Zdroje financování 

Evropské fondy, Státní rozpočet, rozpočty zapojených obcí 

  

•  Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Vybudované přírodní či technické učebny, pořízené vybavení, počet 

pracovníků, kteří uplatní své nově získané poznatky a dovednosti, 

počet dětí a žáků zapojených do projektu. 

  

• Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové 

aktivity 

Předpokládaný počet zaměstnanců: min 3 osoby 

 

  

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

• V čem je navrhované řešení inovativní? 

V ORP neexistuje efektivní a praktické vzdělávání v technických a 

přírodovědných oborech, neexistují ani finanční prostředky na zajištění 

pracovníků v rámci neformálního či zájmového vzdělávání v těchto oborech. 

Proto bude realizace takové to aktivity pro území inovativní. 

  

• Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Na území ORP chybí motivace dětí a žáků pro vzdělávání v technických a 

přírodovědných oborech. Je potřeba zvyšovat kreativitu a podnikavost dětí a 

žáků. Z tohoto důvodu je realizace projektu velmi potřebná.  

 

  

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
• Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Národní úroveň – posilování kreativity, podnikavosti a vzdělávání v technických a přírodních oborem 

v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy, v souladu s programovým dokumentem OP VVV či 

OPZ 

Regionální úroveň – v souladu s IROP, kde je taktéž kladen důraz na zvyšování vzdělávání 

v technických a přírodovědných oborech. 

Lokální úroveň – bude v souladu s MAP a strategií MAS Region HANÁ. 

  

• Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt „Tvořivě za vzděláním“ navazuje na drobné aktivity a projekty ZŠ a MŠ v ORP. Bude rozvíjet 

již mnohdy započatou spolupráci škol. 

  

• Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

9/2015 -12/2016 

  

• Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Mimo pravidelné setkávání škol, budou aktivity projektu publikovány prostřednictvím tiskových zpráv 

v regionálních novinách, médiích či webových stránkách nebo obecních vývěskách.  

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
Název projektu:  

Moderní škola 21. století  
• Iniciátor rozvojové aktivity 

Jednotliví zřizovatelé škol v ORP Konice, kteří by realizovali tuto aktivitu v rámci své 

školy a služby by nabízeli ostatním školám v ORP (popř. i s přesahem území ORP).  

  

• Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

V území ORP existují školy a školská zařízení, která stále nemají kvalitní a dostupnou 

infrastrukturu ke vzdělávání nebo je již zcela zastaralá. Investice do výstavby, 

rekonstrukce, stavebních úprav či pořízení vybavení by vyřešily problém s klesající 

atraktivitou školských zařízení v jednotlivých obcích.  

  

• Jaké jsou příčiny problému? 

Hlavní příčinou problému jsou nedostatečné finanční prostředky na modernizaci škol či 

rozšiřování kapacit, rekonstrukce a výstavbu nové infrastruktury. Technologie se neustále 

vyvíjí. Mnohé školy jsou zastaralé a mají nevyhovující podmínky pro efektivní učení.  

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

• Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Cílem je vybudovat dostupnou infrastrukturu v území pro zajištění rovného přístupu ke 

vzdělávání, modernizovat učebny, vybudovat zázemí pro výuku např. digitálních 

technologií, zřídit multimediální učebny pro videokonference. Cílem je také spolupráce 

škol a podpora sociální inkluze. Vybudování kvalitní infrastruktury pro zajištění rovného 

přístupu ke vzdělávání.  

  

• Cílová skupina 

Děti a žáci MŠ, ZŠ, gymnázia, rodiče, pedagogové a zřizovatelé škol v ORP Prostějov, 

obce ORP.  

  

• Zapojené obce 

Předpokládá se, že projekt bude realizován ve více jak v jedné ze škol ORP. Školy, které 

projekt nebudou realizovat, mohou zrealizované aktivity využívat v rámci spolupráce – 

např. jako mimoškolní či zájmovou činnost dětí a žáků.   

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 

• Potenciální rizika rozvojové aktivity 

Potenciálním rizikem této aktivity může být nedostatečný finanční obnos na případné 

předfinancovaní projektu, zpoždění předpokládaného časového harmonogramu a 

nedokončení prací.(Pravděpodobnost rizika je nízká) 

  

  

• Místo realizace rozvojové aktivity 

Místo realizace projektu je zatím v šetření – možné realizovat na území jednotlivých obcí 

ORP.  

  

• Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce v ORP s možným územním přesahem 

  

• Harmonogram rozvojové aktivity 

Příprava záměru 9 – 12/2015 

Příprava projektu 3/2016 

Realizace projektu 4/2016-12/2016 

 



Podpora meziobecní 

spolupráce 
• Zdroje financování 

Evropské fondy, Státní rozpočet, rozpočty zapojených obcí  

 

• Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Počet dětí a žáků zapojených do projektu, počet zrekonstruovaných budov, počet zmodernizovaných 

učeben, počet nakoupených pomůcek – INDIKÁTOR NA ZAČLENÍ - existuje? 

  

• Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Předpokládaný počet zaměstnanců: min 3 osoby 

  

• V čem je navrhované řešení inovativní? 

V území zcela chybí vybavení učeben nejnovějšími moderními technologiemi, zajištění dostupnosti 

infrastruktury pro rovný přístup ke vzdělávání a zapojení dětí se SVP nebo z kulturně odlišných rodin.  

  

• Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

  V ORP Konice existuje většina škol, která má zastaralé vybavení, nemá dostupnou infrastrukturu, 
která by zajistila rovný přístup ke vzdělání. Snižuje se tak atraktivita dané školy a kvalita vzdělávání. 

 

  



Podpora meziobecní 

spolupráce 

  

• Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

IROP, OP VVV, strategie MAS, Místní akční plán 

  

• Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 Projekt „Moderní škola 21. století“ navazuje na drobné aktivity a projekty ZŠ a MŠ 

v ORP. Bude rozvíjet již mnohdy započatou spolupráci škol. 

  

• Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

Leden 2016 

  

• Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Webové stránky, tiskové zprávy 

  

  

 



Pojďme společně podpořit 

rozvoj meziobecní spolupráce 

v ČR ! 

www.obcesobe.cz  



Podpora meziobecní 

spolupráce 

 

Děkuji za pozornost  

 
Ing. Nela Kalábová 

MAS Region HANÁ, z. s.  

Projektová manažerka 

Tel. 776 027 950 

region.hana@seznam.cz, nelakalabova@seznam.cz 

www.regionhana.cz 
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