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MAP a jeho cíle

MAP a podpora projektů

§Vznik funkčního a udržitelného partnerství –
memorandum a dohoda o spolupráci
§Dohoda o prioritách vzdělávání v území =
Strategický rámec do roku 2023
§Soubor aktivit s návrhem řešení konkrétních
problémů v dohodnutých prioritách
§Dokument Místní akční plán rozvoje
vzdělávání

Významný podklad pro žádosti o podporu, kdy
žadatel dokládá soulad projektu s MAP.

MAP ORP LITOMĚŘICE

1) individuální projekty škol formou šablon „šitých na
míru“ OP VVV
2) podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV.
3) podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované
IROP – výzva ve specifickém cíli 2.4 IROP (zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení).
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Partnerství MAP
§Zapojit do Partnerství se může kdokoliv během
celé realizace projektu.
§Před ukončením projektu bude členy Partnerství
podepsána Dohoda o spolupráci (povinný
indikátor).
§Spolupráce by měla pokračovat i po skončení
projektu.
§Pro nastavení spolupráce - Memorandum o
spolupráci
MAP ORP LITOMĚŘICE

Řídící výbor
§Hlavní pracovní orgán MAP, platforma Partnerství MAP
§Struktura daná ministerstvem
§Úkoly ŘV:

◦ Projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
◦ Platforma, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů
ve vzdělávání v daném území
◦ Zprostředkovává přenos informací v území
◦ Navrhuje pracovní skupiny
◦ Schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 a finální verzi MAP
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Memorandum o spolupráci
§ Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti.
§ Oblasti spolupráce = realizace strategií rozvoje
vzdělávání, zejména na oblasti:
§ a) předškolního vzdělávání a péče,
§ b) čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání,
§ c) inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem,
§ a další problémové oblasti v území

§ Znění memoranda na webových stránkách
www.maplitomericko.cz
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Řídící výbor – zástupci aktérů
Kraj+KAP

Ing. Alexandra Zdeňková

Zřizovatelé škol

Město Litoměřice, město Štětí, obec Ploskovice, Biskupství
litoměřické, Lingua Universal

Vedení škol, učitelé, školní
družiny

ZŠ U Stadionu, ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ZŠ a MŠ Hoštka, MŠ sv.
Zdislavy, Klubíčko, družina ZŠ U Stadionu, Mgr. Evu Švihnosová,
Mgr. Radka Krunclová, Irena Tvrzníková

Organizace neformálního a
zájmového vzdělávání

DDM Litoměřice, DDM Štětí, Středisko ekologické výchovy SEVER

Základní umělecké školy

ZUŠ Štětí, ZUŠ Litoměřice

Rodiče

Mgr. Radka Krunclová, Irena Tvrzníková

Lokální konzultant ASZ

Bc. Kateřina Kubíčková

MAS působící na území
MAP

MAS Podřipsko, MAS Dolní poohří

NIDV

Mgr. Jiří Strašík
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Pracovní skupiny

Úkol pracovních skupin

§Celkem 4 pracovní skupiny:

§ Vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního
plánování.

o 1.
o 2.
o 3.
o 4.

“Město“
“Venkov“
“Zájmové a neformální vzdělávání“
“Rozvoj infrastruktury škol“

§Povinná opatření:

o Opatření 1. Předškolní vzděl ávání a péče: dostupnost – inkluze –
kvalita
o Opatření 2. Čtenářská a matematická ́ gramotnost v základním
vzděl ávání
o Opatření 3. Inkluzivní vzděl ávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem
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§ Stanovit priority v návaznosti na strategické ́
záměry již̌ existujících funkčních partnerství ́ v
území ́ (priority, spádovost, efektivita využití a
vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání).
§ Definované potřeby následně̌ zpracovat do
Strategického rámce MAP.
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VyhodnocenídotazníkůMŠMT – ZŠ

VyhodnocenídotazníkůMŠMT – MŠ

Počet ZŠ v rámci ORP

Podíl ZŠ v rámci ORP

23

100,0%

22

95,7%

1

4,3%

Pořadí podle potřeb
škol

Průměrné hodnocení
aktuálního stavu

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

5

2,57

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

3

2,40

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti

2

2,33

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

D. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
žáků

6

2,30

E. Podpora polytechnického vzdělávání

4

2,19

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

-

TABULKA č. 1 - Dotazník
Počet ředitelství/právnických

osob vykonávajících

činnost ZŠ

Z toho kompletně vyplnilo dotazník
Z toho nevyplnilo dotazník
TABULKA č. 2 – Hlavní oblasti podporované z OP

Počet MŠ v rámci ORP

Podíl MŠ v rámci ORP

27

100,0%

Z toho kompletně vyplnilo dotazník

25

92,6%

Z toho nevyplnilo dotazník

2

7,4%

Pořadí podle potřeb škol

Průměrné hodnocení
aktuálního stavu

5

2,48

2

2,43

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti

4

2,24

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

6

2,70

E. Podpora polytechnického vzdělávání

3

2,15

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

-

TABULKA č. 1 - Dotazník
Počet ředitelství/právnických

osob vykonávajících

činnost MŠ

TABULKA č. 2 – Hlavní oblasti podporované z OP

Pořadí podle potřeb škol

Průměrné hodnocení
aktuálního stavu

A. Jazykové vzdělávání

1

2,30

B. ICT vč. potřeb infrastruktury (podpora digitálních
kompetencí, konektivita škol)

A. Jazykové vzdělávání

2

-

2

2,54

1

2,82

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové
kompetence

B. ICT vč. potřeb infrastruktury (podpora digitálních
kompetencí, konektivita škol)

3

2,78

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

3

3,04

TABULKA č. 3 – Další oblasti podporované z OP
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TABULKA č. 3 – Další oblasti podporované z OP

Pořadí podle potřeb škol

Průměrné hodnocení
aktuálního stavu
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Šablony a MAP
§V OP VVV budou školy podpořeny především
prostřednictvím projektů zjednodušeného financování, tzv.
šablon.
§ 1. vlna šablon – květen/červen 2016
§ Další šablony budou vycházet ze sběru údajů MAP.
§ Základní přehled vyvěšen na webových stránkách
projektu MAP.
§ Žádosti se budou vyplňovat prostřednictvím MS2014+
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Šablony a MAS - animace
§Pomoc školám ve vztahu ke konkrétním projektům:
výběr vhodných šablon pro ZŠ a MŠ
školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
konzultační činnost při realizaci projektu, např. povinná publicita
pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,
zajištění správnosti předávaných výstupů
o pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu
o pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při
přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
o
o
o
o

§Školy budou MAS s nabídkou pomoci osloveny.
§Není to přímé zpracování jednotlivých dokumentů!
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Šablony pro MŠ a ZŠ
§Šablony byly tvořeny dle dotazníků zaslaných školám
koncem roku 2015
§Školy, které dotazník nevyplnily, se nebudou moci zapojit
do výzvy o šablony (bude se posílat dodatečný dotazník).
§MŠMT bude zasílat vyhodnocení dotazníku spolu s
doporučením šablon, zda bude nutné dodržet doporučení
je v jednání.
§Momentálně na stránkách MŠMT najdete - Text avíza,
Přehled šablon, Kontaktní osoby dle kraje

§ http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podporaskol-formou-projektu-zjednoduseneho
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OP VVV výzva - Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
§Číslo výzvy: 02_16_022 (vyhlášení květen/červen)
§Druh: Průběžná
§Alokace: 4 500 000 000 Kč, fond ESF, Ukončení příjmu žádostí polovina
r. 2017
§Možné zahájení realizace projektu 1. 8. 2016, 24 měsíců
§Nejzazší termín ukončení realizace projektu 31. 8. 2019
§Min podpora: 200 000 Kč
§Maximální výše: výpočet dle vzorce: 200 000 + (počet dětí/žáků *
2200), nesmí překročit částku 5 mil.
o počet dětí bude stanoven ministerstvem vždy k 30.9. daného
školního roku (přílohou výzvy)
MAP ORP LITOMĚŘICE
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ZÁVĚR
§Podrobné informace k projektu na
www.maplitomericko.cz
§Možnost přihlásit se k odběru novinek – upozornění
emailem.
§Komunikační kanál – Facebook:
https://www.facebook.com/maporplitomerice/
§Kontakty:

◦ Hlavní manažer projektu: Ing. Veronika Šturalová 605 224 122
◦ Email: map@mascs.cz
◦ Další kontakty na webových stránkách.
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