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V Konici

Datum: dne 19. 8. 2015

Zápis z pracovní skupiny Školství v Regionu HANÁ
19. 8. 2015 v Konici
Přítomni:
viz prezenční listina
Prezenční listina je přílohou zápisu
Obsah jednání:
 Informace o podpoře škol prostřednictvím MAS Region HANÁ
 Diskuze nad projektovými záměry škol
 Plánování ISU (Integrovaná strategie území) 2014 – 2020 – doplnění analytické části strategie,
diskuze nad potřebami a vypracování SWOT analýzy

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.
M. Husičková předala členům pracovní skupiny informace o možnosti čerpání dotací z MAS Region
HANÁ.
Ad 2.:
Členové pracovní skupiny diskutovali nad projektovými záměry. Společně s řediteli škol vytipovali
projekty, které jsou zapsány v zásobníku projektu MAS Region HANÁ pro oblast školství. S projektovými
záměry se bude dále pracovat a budou vyhledány případné zdroje financování.
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.
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Dále byla členům pracovní skupiny představena analytická část strategie.
Úkol: do příští schůzky analytickou část prostudovat a připomínkovat.
Pracovní skupina dále diskutovala nad SWOT analýzou a analýzou problémů a potřeb – viz
aktualizované tabulky.
Zapsala dne 19. 8. 2015 Ing. Nela Kalábová.

