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V Rakůvce          Datum: dne 06. 09. 2017 

 

 

Zápis ze setkání v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice  

06. 09. 2017 od 13:00 hod. v Rakůvce (hostinec) 
 

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Informace o plánovaných výzvách pro školy z MAS pro r. 2017 

2) Revize a sběr nových projektových záměrů jednotlivých škol v území ORP Konice, které budou 

podkladem pro aktualizaci investičních priorit, které jsou součástí Strategického rámce MAP 

vzdělávání v ORP Konice do roku 2023 

3) Aktuální informace o projektu MAP vzdělávání v ORP Konice 

4) Diskuze a individuální konzultace, různé  

 

Ad 1) 

Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS) zahájil setkání, přivítal přítomné a představil jim powerpointovou 

prezentaci, jejíž obsahem byly připravované výzvy v rámci strategie CLLD pro podzim 2017.  

Podrobně byla rozebrána výzva č. 5 – IROP – Infrastruktura základních škol. Plánované datum vyhlášení 

výzvy se předpokládá 10. 10. 2017, datum ukončení přijmu žádosti pak 28. 11. 2017, celková alokace 19 

mil. Kč, max. dotace na 1 projekt 1 mil. Kč. Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury 

zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Cíle bude dosaženo podporou investic 

do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu 

vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.  

Ad 2) 

Ing. Kateřina Vičarová (manažerka projektu) informovala přítomné o plánované aktualizaci Strategického 

rámce MAP včetně investičních priorit jednotlivých škol a školských zařízení. Aktualizace bude probíhat 

v průběhu září a bude schválena na jednání Řídícího výboru dne 10. 10. 2017 na zámku v Konici.  

Starostové a ředitelé mohou svoje záměry konzultovat individuálně, eventuálně na starostenském sezení 

19. 09. 2017 v Hněvotíně, nebo na semináři pro potenciální žadatele v rámci CLLD dne 12. 09. 2017. 

Jednotlivé školy a starostové budou obesláni emailem s prosbou k aktualizaci svých investičních záměrů.  

Ad 3) 

Ing. Kateřina Vičarová (manažerka projektu) informovala přítomné o tom, co je již v rámci MAP vzdělávání 

v ORP Konice 
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splněno, tj. Akční plán schválený v dubnu 2017, který obsahuje aktivity jednotlivých škol, zejména šablony, 

infrastrukturní akce a aktivity spolupráce. V projektu budou i nadále do konce listopadu 2017 pokračovat 

v činnosti pracovní skupiny (kromě PS Mateřské školy, ta ukončila svoji činnosti k 30. 06. 2017). PS 

Mateřské školy splnila všechny úkoly, které si v rámci svého působení vytýčila, tj. vznikla brožurka 

Poznávání přírody v předškolním vzdělávání, bude distribuována do všech MŠ v území ORP Konice na 

nejbližším setkání. Dále vznikl materiál a náměty Lesní a venkovní pedagogiku v MŠ a Námětovník v oblasti 

čtenářské a matematické gramotnosti v MŠ, v oblasti polytechnické výchovy, inkluze v MŠ, EVVO v MŠ atd.  

 

Přes prázdniny byla činnost PS utlumena, od září – listopad 2017 začnou znovu pracovat na svých úkolech 

(tj. PS Přírodní vědy, EVVO, PS Čtenářská gramotnost, zájmové a NNO vzdělávání, PS Polytechnické 

vzdělávání, Matematická gramotnost). PS EVVO organizovala např. Environmentální exkurzi na Vysočinu, 

příměstský tábor, aj., PS Matematická gramotnost pracuje na tvorbě pracovních listů v daných tématech. 

Na aktivity, které se nestihnou realizovat, bude navázáno v MAP II.  

 

Ing. Kateřina Vičarová (manažerka projektu) seznámila přítomné s výsledky kreativní soutěže pro třídní 

kolektivy ZŠ a MŠ ,,Moje vysněná škola“, ,,Chodíme rádi do naší školky“, která běžela v termínu 01. 03. – 28. 

04. 2017. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 MŠ z území ORP Konice (tj. MŠ Šubířov, MŠ Hvozd, MŠ Skřípov, 

MŠ Raková u Konice, MŠ Suchdol, MŠ Bohuslavice a MŠ Horní Štěpánov). Všechny MŠ obdržely věcné ceny 

(většinou stavebnice, pomůcky na podporu EVVO – mikroskopy, lupy, atd.). Z prvních stupňů se zapojilo 

celkem 7 škol (tj. ZŠ Hvozd, ZŠ Kladky, ZŠ Lipová, ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ 

a G Konice), z druhých stupňů to byly 4 školy (ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov a ZŠ a 

G Konice). Všechny školy získaly výlety dle podmínek. Výherní kolektivy vyrazily na třídenní výlet na 

Slovensko. 

 

Ing. Kateřina Vičarová nastínila přítomným studii bezbariérovosti, která proběhla ve spolupráci s UPOL 

v Olomouci (katedra speciální pedagogiky v Olomouci pod záštitou prof. Jana Michalíka). Tato studie 

proběhla v ZŠ a MŠ, které projevily o tuto studii zájem. Studenti UPOL zhodnotily jednotlivé budovy 

mateřských a základních škol z pohledu bezbariérovosti a její přístupnosti. Následně byla v rámci tohoto 

šetření sepsána zpráva z šetření (studie), kterou zúčastněné subjekty obdržely v PDF emailem. Bude jim 

rovněž předána v listinné podobě.  

 

V rámci projektu proběhnou další semináře, workshopy v rámci aktivity budování znalostních kapacit (např. 

Čtenářské dílny v praxi, Asertivita, komunikace s problémovými rodiči, apod.) 

 

Dalším povinným výstupovým indikátorem v rámci projektu je Memorandum o spolupráci. Jedná se o 

dokument, který deklaruje spolupráci zřizovatelů, mateřských, základních, středních škol v území a dalších 

subjektů, které se chtějí podílet na neustálém zvyšování kvality vzdělávání v ORP Konice. Memorandum 

bude všem zasláno e-mailem k připomínkování, poté budou zajištěny podpisy k přistoupení. 

 

V rámci projektu se bude ještě tvořit závěrečná evaluační zpráva (ta se bude tvořit v průběhu listopadu, 

prosince 2017), musí být odevzdána v poslední ZoR a schválena Řídícím výborem.  
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Spolu s evaluační zprávou musí být odevzdán Finální MAP. Finální MAP bude v podstatě obsahovat 3 

soubory a to je Analytická část, Strategická část a Akční plán. Realizační tým má v plánu do dokumentu 

vložit přílohu, která bude obsahovat zhodnocení aktivit, které proběhly v rámci projektu – např. bude 

zhodnoceno souhrnně celé budování znalostních kapacit, fungování PS, proběhlé exkurze, atd.. Finální MAP 

musí být opět schválen ŘV. 

Ad 4) 

 

V diskuzi byly zmíněny informace o pokračování projektu v návazném MAP II. Ing. Kateřina Vičarová 

(manažer a facilitátor aktivit) informovala přítomné o tom, že výzva na MAP II bude vyhlášena z kraje 

listopadu 2017 spolu s výzvou na Implementaci místních akčních plánů. MAS Region HANÁ plánuje opět 

podat projekt v rámci této výzvy za ORP Konice.  

 

 

 

 

Příloha č. 1: Prezenční listina s kontakty 

Příloha č. 2: Powerpointová prezentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 07. 09. 2017       Ing. Kateřina Vičarová, v.r.  
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