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Program setkání

• Aktuality z projektu
• Popis potřeb škol
• Nabídka podpory pedagogických pracovníků jako prevence syndromu 

vyhoření (Filip KliešCk)
• InvesFční priority škol ve Strategickém rámci pro nové programové 

období



Aktuality z projektu

• Blíží se konec projektu MAP II – 31.5.2022, poslední aktivity budou v 
březnu 2022
• Do konce roku 2021 se budou realizovat naplánované aktivity.
• Po novém roce se budou realizovat aktivity dle nevyčerpaných peněz.
• Od září se zahajuje aktualizace dokumentu Místní akční plán 

vzdělávání – bude setkání pracovních skupin, ŘV.
• Vyhodnocení implementační aktivit – prosinec 2021



Plánované aktivity

• Webinář „Mozkocvična“ 22.9.2021
• Kurz Hodnotového vzdělávání 24.-25.9.2021 - přihlásit
• Besedy s knihou “Malá sokolnice“ - září-říjen 2021
• Kurz prevence syndromu vyhoření - září-prosinec 2021 - přihlásit
• Seminář s psychologem p. Svobodou – podzim 2021
• Seminář s pí. Pospíšilovou – říjen 2021
• Seminář s pí. Veselou – listopad 2021
• Virtuální Techdays – podzim 2021

https://docs.google.com/forms/d/1QDzT9MvFgIljKHShf6jFhQvCsHnsUZirKVatQcCHjz0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1iFaI520Wa95OnxtVEeEjiPuxMh5Ly7fjiGyfpTPtJaQ/viewform?edit_requested=true


Plánované aktivity

• KonFnuálně do konce projektu podpora besed v knihovně K.H.Máchy
• KonFnuálně dle zájmu realizace čtenářských besed ve školách – do 

dubna 2022
• Webináře s Contextou – dle nabídky
• KonFnuálně dle zájmu ukázkové hodiny práce s Beeboty
• KonFnuálně dle zájmu ukázkové hodiny Hodnotového vzdělávání
• Podpora polytechnických ukázek na školách – TKM, Sdílna – budeme 

domlouvat spolupráci



„webová vizitka MAP“

• Děkujeme školám, které nám umísFly na web jejich školy naší 
“odkazovou“ vizitku na web projektu MAP
www.maplitomericko.cz

http://www.maplitomericko.cz/


Kalendář „Poznej svůj region“ pro rok 2022

• Při podpisu prezenční listiny jste obdrželi kalendář 2022.
• Obrázky v kalendáři tvořili žáci základních škol litoměřického regionu.
• Úkol byl prostý „Namaluj oblíbené místo v blízkosti svého okolí a 

napiš, čím je vybrané místo zajímavé“.
• Aktivita byla zrealizována na podporu budování regionální identity u 

žáků.



Další proběhlé aktivity od 12/2020 – 6/2021

• Soutěž s Beeboty pro MŠ
• Klíčovaná Úštěk, Klíčovaná Litoměřice
• Řada webinářů s Contextou, Zábavnou vědou
• Online workshop “Práce s nadanými dětmi“
• Webináře s Klárou Smolíkovou (ČG), ABAKU (MG), Hořet, ale 

nevyhořet (podpora pedagogů), Vývoj řeči v souvislostech (ČG), 
Pracovně-právní vztahy (podpora řízení škol)
• Videa BeeboF, Knižní Fpy
• Čtenářské besedy přímo ve školách



• Nová facebooková skupina „Čteme s MAPem ORP Litoměřice“ –
zajímavé tipy na knihy a akce týkající se čtenářství.
• Na každé čtenářské besedě děti obdrží záložku do knihy.

https://www.facebook.com/groups/ctemesmapem


Popis potřeb škol

• Dokument je na webu projektu.
• Návratnost vyplněných dotazníků 95 % škol
• Ve stručnosF lze vyzdvihnout 3 hlavní průřezová témata – podpora 

pedagogů, finance, ICT.
• AkFvity škol omezeny “covidovým“ rokem – což byla pro řadu škol 

příležitost ve zlepšení ICT ve všech ohledech a prolínání ICT napříč do 
dalších předmětů.
• Webináře – podařilo se proškolit hodně pedagogů. 
• Posílilo se sdílení zkušenosC, předávání si příkladů dobré praxe.

http://maplitomericko.cz/wp-content/uploads/2021/08/Popis-potreb-skol-2021.pdf


Nabídka podpory pedagogických pracovníků jako 
prevence syndromu vyhoření (Filip Klieš?k)
• Máte slovo



Investiční priority ve Strategickém rámci

• Nutná revize investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP.
• Nové tabulky pro nové programové období 2021 – 2027.
• Aktualizace SR MAP je plánována na září 2021, další může být 

nejdříve duben 2022 a to bude poslední aktualizace v rámci MAP II 
!!!!!
• Nebudeme moci prodlužovat termíny v tomto případě, MAP II končí v 

květnu 2022, tudíž aktualizace SR musí proběhnout v září!!!!
• První výzva v novém programovacím období bude v 1.čtvrtletí 2022.



Postup aktualizace SR MAP

• Vzhledem k tomu, že došlo v našem SR k výmazu již zrealizovaných 
projektů, neboť k tomu nebyla jasná metodika, která přišla po 
poslední aktualizaci SR MAP, musíme doplnit zpět zrealizované 
projekty. 
• Z tohoto důvodu budou nyní dvě verze Strategického rámce. Jedna 

pro staré období, druhá pro nové období.
• SR pro staré období se po aktualizaci v září 2021 zakonzervuje a již 

nebude možné v něm dělat jakékoliv úpravy.
• Věnujte prosím velký zřetel při aktualizaci. IROP kontroluje 

Strategické rámce MAP a musí tam být uvedeny i zrealizované 
projekty kvůli kontrole udržitelnosti!!!!



Starý Strategický rámec – aktualizace září

• Každá škola obdrží emailem projekty, které má uvedené ve 
Strategickém rámci.
• Prosíme o kontrolu uvedených projektů, zejména název projektu, 

částky a zaškrtnuté křížky především v případě zrealizovaného 
projektu.
• Každou změnu vyznačte barevně pro naši snadnější kontrolu.
• Případné dotazy lze řešit individuálně emailem nebo telefonicky.
• Veškerá korespondence ohledně Strategického rámce bude probíhat z 

emailové adresy: katerina.svobodova@mascs.cz. Zkontrolujte si tedy 
případně SPAM.

mailto:katerina.svobodova@mascs.cz


Jak vypadá aktuální SR

• V této podobě od nás obdržíte tabulku
• Zkontrolujte, zda tam máte všechny projekty projekty včetně 

zrealizovaných.
• Zkontrolujte hlavně: iniciály školy, název projektu, částku, zaškrtnuté křížky 

– pokud jste na projekt žádali z IROPu – je nutné mít toto kvůli udržitelnosJ 
v pořádku
• Nové invesJční záměry na nové programové období nevkládejte.



SR pro nové programové období 2021-2027

• Nové investiční priority budou v nové excelovské tabulce, kterou 
dostane každá škola emailem.
• Excel má 4 listy:
• 1.list- Pokyny, info, 2.list- MŠ, 3.list- ZŠ, 4.list- Zájmové a neformální vzdělávání

• Tedy investiční záměry škol se musí rozdělit, každý typ školy zvlášť
• V případě společného projektu jak pro MŠ a ZŠ, uvést do listu MŠ 

nebo ZŠ, podle převažující míry zaměření projektu na MŠ nebo ZŠ
• ZUŠ dávají své investiční záměry do 4.listu – Zájm. a neformální vzd.
• Družiny spadají pod ZŠ – tedy list 3.-ZŠ



• Pokud chcete zachovat invesFční záměry ze staré podoby invesFčního 
rámce do nové podoby, je nutné je napsat taktéž do nových tabulek + 
přidat případně invesFční záměry nové.
• Do nových tabulek není nutné vyplňovat zrealizované projekty.
• Vyplněné nové tabulky nám zašlete ke kontrole, po naší kontrole bude 

nutné získat souhlas zřizovatele. Pokud zřizovatel disponuje 
elektronickým podpisem, stačí elektronický podpis.
• Hotové tabulky nám zašlete ve formátu pdf s (elektronickým) 

podpisem zřizovatele a vyplněný excel bez podpisu. Oba soubory musí 
být totožné. Bez těchto tabulek Vám nemůžeme dát Váš invesFční 
záměr do SR.
• Příklad: Základní škola a Mateřská škola Liběšice bude mít projekty jak pro ZŠ 

tak i MŠ, pošle tedy 1x vyplněnou excelovskou tabulku bez podpisu a 1x pdf s 
podpisem s projekty pro MŠ, 1x pdf s podpisem s projekty pro ZŠ.



Podoba nových tabulek



Jak vyplňovat NOVÉ tabulky

• IROP bude kontrolovat (hodnoCcí kritéria):
• idenKfikaci školy (název, zřizovatel, IČ, IZO, RED IZO)
• název projektu (musí být v souladu s podávanou žádosW a SR)
• výdaje projektu (v žádosK nesmí překročit částku uvedenou v SR)
• zda zaškrtnuté křížky jsou v souladu s žádosW

• Nově je v tabulce nutnost uvést podíl výdajů EFRR!!! Bez vyplnění 
údaje nám RSK vráC celý Strategický rámec k přepracování!!!! A bez 
tohoto údaje nebude možné financovat projekt z fondů EU.
• Pro výpočet podílu je stanoven vzorec.
• V případě, že víte, že daný projekt nebude financovaný ze zdrojů 

fondů EU, napíšete 0.



Vzorec pro výpočet EFRR

• Míra spolufinancování je odlišná pro každý region.
• Míra spolufinancování je pro náš region 85 %. Dosadíte tedy číslo 85.
• Pokud zaCm nevíte, z jakého zdroje budete financovat Váš invesFční 

záměr, i přesto raději uveďte podíl EFRR ( a to i v případě financování 
přes CLLD-MAS)



Zaškrtávání políček v tabulce – na co lze žádat z IROP - MŠ

• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působnosC, kde byla na základě analýzy obsazenosF MŠ a 
demografického vývoje idenFfikována nedostatečná kapacita MŠ pro 
umístění děC do 3 let a starších děC; 
• zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně 

vzdělávání děC se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na 
zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky 
idenFfikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny 
vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k 
postupnému snižování počtu děC ve třídě a Cm ke zvyšování kvality 
předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické 
požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění 
bezbariérovosF, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ). 



• Pokud existují takovéto projekty na našem území – musíme tuto 
skutečnost zmínit také v dokumentu MAP – Místní akční plán 
vzdělávání.
• V analyFcké čásF dokumentu MAP se probírají pouze kapacity 

uvedené ve školském rejstříku a nedoráží tak skutečné kapacity. V této 
podobě je to i tak i v aktuální verzi dokumentu MAP vysvětleno s 
popisem potřeb některých MŠ (např. MŠ Ploskovice-nová výstavba)
• Pokud se na našem území objeví takovéto projekty, budeme MŠ 

kontaktovat za účelem doplnění analyFckých údajů do dokumentu 
MAP.



Zaškrtávání políček – na co lze žádat z IROP - ZŠ
• Podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve 

vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s 
digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a 
celoživotní učení; 
• Budování vnitřní konek@vity škol; 
• Budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování

kvality poskytovaných služeb; 
• Doplňková ak@vita: budování a modernizace 

• zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); 

• zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě 
vzdělávání ve školách (např. kabinety); 

• vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní akEvity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi 
(např. veřejně přístupné prostory pro sportovní akEvity, knihovny, společenské 
místnosE), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosE a komunitních 
akEvit. 



Zaškrtávání políček – na co lze žádat v IROP –
zájmové a neform. vzdělávání
• podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na 

přírodní vědy, polytechnické  vzdělávání,  cizí  jazyky,  práci 
s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální 
vzdělávání a celoživotní učení, např. pro střediska volného času, domy 
děC a mládeže, vyjma škol zapsaných ve školském rejstřík



Jaké inves\ční záměry mají být ve SR MAP

• Projekty s dalším zaměřením, tedy i mimo podporované oblasti v 
IROP, taktéž zadejte do excelovské tabulky, ale s nezaškrtnutým typem 
projektu.
• Excelovská tabulka je primárně určená pro IROP, protože se při 

hodnocení žádostí vyžaduje soulad s MAP.
• Nicméně celý Strategický rámec má obsahovat všechny investiční 

záměry na území pro celkový přehled investičních záměrů. 
• Další zdroje financování taktéž mohou vyžadovat soulad s MAP a tím 

je Strategický rámec.



Kdo mi pomůže?

• V případě dotazů ke Strategickému rámci se obracejte na:
• Kateřina Svobodová – katerina.svobodova@mascs.cz, 777 987 094
• Pro dotazy k dispozici od 2.9.2021
• Bude další online schůzka pro zodpovězení případných dotazů dne 10.9.2021 

od 13.00 hdps://meet.google.com/jre-ayip-urx

mailto:katerina.svobodova@mascs.cz
https://meet.google.com/jre-ayip-urx


Shrnutí ke Strategickému rámci MAP

• Zkontrolovat starou podobu Strategického rámce - zejména, zda 
tabulka obsahuje i zrealizované projekty (kontrola ze strany IROP v 
rámci udržitelnosF!) – obdržíte emailem.
• Všechny projekty, které chcete zachovat ze staré podoby 

Strategického rámce, dát do nové podoby excelovské tabulky, včetně 
záměrů nových – tabulku obdržíte emailem.
• Zaslat na email: katerina.svobodova@mascs.cz

(opravenou/zkontrolovanou) starou podoby tabulky + novou podobu 
excelovské tabulky na nové programové období s podpisem 
zřizovatele.

mailto:katerina.svobodova@mascs.cz


Děkujeme za pozornost


