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Zápis z 2/2015 pracovního jednání k oblasti školství Regionu HANÁ 
19. 8. 2015 v Konici 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Informace o tvorbě akčního plánu v oblasti školství v ORP Konice  
2) Místní akční plány – strategický dokument ORP Konice pro koordinaci dotačních investic do škol 

v nejbližších 5 letech 
3) Další dotační možnosti pro oblast školství – aktuální výzvy 

 

Ad 1.: 

M. Husičková přivítala přítomné na společném jednání škol MAS Region HANÁ, představila hosty 

jednání M. Štiková, předsedkyně školské komise SMO a J. Štika, oddělení administrace regionálních 

programů MMR a předala slovo L. Solovské, koordinátorce projektu meziobecní spolupráce, která 

představila přítomným krátce projekt, jehož součástí je tvorba akčního plánu za oblast školství v ORP 

Konice. 

V rámci projektu meziobecní spolupráce N. Kalábová, projektová manažerka MAS, představila 

přítomným 2 návrhy meziobecní spolupráce v oblasti školství. Návrhy projektů vzešly ze zásobníku 

projektů, který byl diskutován na posledním jednání škol v dubnu v Náměšti na Hané. Projekty byly 

zaměřeny na posílení technického a přírodovědného vzdělávání, budování přírodních učeben a 

odborných technických učeben – možnost vybudovat „excelentní“ učebnu, kterou by navštěvovali žáci 

ze škol z blízkého okolí. Další téma projektu byla modernizace škol, nákup vybavení, posílení 

pedagogických a nepedagogických pracovníků, modernizace IT učeben – opět by projekt mohl sloužit 

pro žáky ze škol z blízkého okolí. Návrhy jsou pracovní – ne konečné. 

Diskuze: přítomní diskutovali nad možnou realizací 2 projektů v rámci meziobecní spolupráce – mnozí 

ředitelé škol vnímali realizaci podobných projektů jako konkurenci, s tím, že by mohly školy, ve kterých 

se vybuduje např. excelentní učebna přetahovat žáky ze škol, které tyto učebny nemají. Projekty jsou 

zaměřeny spíše na městské školy. Podle mnohých ředitelů nezohledňují potřeby malých venkovských 

škol.  

Na to reagovala M. Štiková a J. Štika a přítomným nastínili možnosti využití dotací pro školy, možnost 

využít meziobecní spolupráci jako příležitost a výhodu k získání dotací. Nevnímat školy jako konkurenci, 

ale umět vzájemnou spolupráci uchytit a přemýšlet, jak ji využít. 
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Prezentace k akčnímu plánu je přílohou zápisu. 

Ad 2.: 

Po diskuzi N. Kalábová představila přítomným záměr vzájemné dohody škol na základě projektu Místní 

akční plán (MAP).  Jedná se cca o dvouletý plánovací proces, který by měl nastartovat a poté udržet 

vzájemnou spolupráci škol, vzájemné setkávání a plánování.  

MAP je strukturován do 3 tematických kapitol – možnosti spolupráce a realizace projektů (viz 

prezentace). Na základě zapojení do MAP budou mít školy možnost čerpat z IROP (na vybrané projekty). 

Neznamená to však, že ti co se do MAP nezapojí, budou vyřazeni z ostatních dotačních možností a 

šablon. Více info k MAPům bude na začátku září, kdy bude vyhlášena výzva.  

Ad 3.: 

J. Brzák, manažer MAS, představil přítomným, jak bude MAS pomáhat školám. Školy budou mít možnost 
i přes MAS čerpat dotace.  

N. Kalábová předala přítomným dotazník, který mapuje oblasti investic, které by školy chtěly realizovat, 
mapuje zkušenosti se sociální inkluzí, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Otázky 
jsou sestaveny v souladu s možnostmi IROP a OP VVV, tak aby potřeby škol mohly být napasovány 
přímo na podporované oblasti programů. 

M. Štiková představila přítomným připravovanou publikaci o školství a projektech meziobecní 
spolupráce jako příklady dobré praxe. 

J. Štika představil přítomným možnost čerpání dotace přes MMR na bezbariérové trasy. 

 

 

 

Příloha č. 1 Prezenční listina s kontakty 

Příloha č. 2 Prezentace Akční plán školství  

Příloze č. 3 Prezentace Místní akční plán vzdělávání  

Příloha č. 4 Dotazník 

 

 

 

Zapsala dne 19. 8. 2015 Ing. Nela Kalábová.  
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