Místní akční plány rozvoje vzdělávání
na území ORP Příbram
(tzv. MAP)

ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP
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ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP
Program jednání:
• představení členů Realizačního týmu
• seznámení s projektem MAP – co je MAP, význam a
role Řídícího výboru, aj.
• představení členů Řídícího výboru
• doplnění a schválení jednacího řádu a statutu
• schválení periodicity zasedání Řídícího výboru
• volba předsedy Řídícího výboru
• seznámení se stavem projektu MAP – strategický
rámec MAP, karta školy, aj.
• stanovení úloh pracovních skupin
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Realizační tým
Město Příbram:
Manažer projektu
Manažer klíčové aktivity
Finanční manažer
Asistentka

PhDr. Marie Pilíková
Ing. Dana Orlická
Helena Neužilová
Věra Vitoňová

MAS Podbrdsko (partner s fin. příspěvkem):
Manažer klíčové aktivity
Jana Filinová
DSO ORP Příbram (partner bez fin. příspěvku):
Tajemník
Bc. Jiří Kužel
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Seznámení s projektem MAP
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Principy pro tvorbu MAP
• Respektování již vzniklých partnerství a dohod v území
• Koordinace akcí a dlouhodobá podpora rozvoje spolupráce v oblasti
vzdělávání
• Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů
Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe,
především z komunitních plánování, což je postup, který umožňuje:
• Aby se lidé mohli svobodně účastnit na rozhodování
• Aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby
obyvatel regionu
• Aby plánované kroky přinášely co největší užitek a spokojenost
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Význam projektu MAP
Významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV:
• Významný pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství)
• Významný pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech
• Významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“
Významný podklad pro vyhlašování výzev IROP:
• Koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního
využití investic v území. V IROP je v oblasti základního školství soulad s
akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti
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Zaměření MAP, včetně klíčových aktivit
Vznikne jeden Místní akční plán, který bude sloužit jako efektivní nástroj
pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP v území. Součástí MAP bude
analytická část, Strategický rámec do roku 2023 a zpracovaná opatření.
Dále budou vytvořeny klíčové výstupy - např.: analýzy, plány, zprávy,
apod. dle typu výstupu vedoucí k vytvoření Místního akčního plánu,
jehož součástí bude také schválený postup při koordinaci investičních
akcí a podpora řízení efektivního využití investic v území.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání se bude zaměřovat na tato
POVINNÁ témata (opatření:
• Téma 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita
• Téma 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
• Téma 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
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Další témata/ opatření MAP
Místní akční plán se bude dále zaměřovat na tato DOPORUČENÁ opatření:
• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické
vzdělávání
• Kariérové poradenství v základních školách
Průřezová a volitelná opatření MAP:
• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Investice do rozvoje kapacit základních škol
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP
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Povinné aktivity MAP
a) Rozvoj partnerství – Řídící výbor
- Cílem je sestavit a vytvořit ŘV
- Schválený status a jednací řád
- Hlavní představitel MAP, schvaluje Strategický rámec MAP
- Zprostředkovává přenos informací v území
- Spolupráce všech relevantních partnerů v daném území
b) Dohoda o prioritách – vytvoření Strategického rámce MAP vč. Investičních
priorit
- Analýza – data z dotazníkového šetření, metaanalýzy stávajících
dokumentů, SWOT analýzy pro každou oblast
- Strategický rámec MAP – struktura VIZE, popis zapojení aktérů, popis
priorit a cílů, prioritizace témat
- Investiční priority – tabulka je přílohou strategického rámce (seznam všech
projektových záměrů v regionu)
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Povinné aktivity MAP
c) Akční plánování
- Vytvoření strategického dokumentu MAP
- Struktura – analytická, strategická část a neinvestiční opatření (aktivity škol
a aktivity spolupráce)
d) Budování znalostních kapacit
- Realizace vzdělávacích aktivit v průběhu tvorby MAP (nesmí mít
individuální charakter – nesmí být pro jednu instituci/ osobu)
- Výstupy – prezenční listiny, zpráva z každé vzdělávací akce
- Nelze podpořit vzdělávání jazykové, IT a prezentační dovednosti, účetnictví
e) Evaluace
- Vyhodnocení úspěšnosti procesů a stanovení dalších kroků MAP
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Povinné aktivity MAP
f) Řízení MAP – implementační struktura řízení MAP
- Identifikace a zapojení dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Popis fungování MAP
g) Řízení projektu
- Popis Realizačního týmu a způsobu řízení
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Řídící výbor MAP
Rozhodovací orgán MAP
- role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem
plánování, tvorbou a schvalováním výstupů projektu
MAP
- odehrává se zde spolupráce všech aktérů ve vzdělávání
v daném území, zprostředkovává se přenos informací v
území

1. ustavující setkání Řídícího výboru – 23.6.2016
od 16:30 h.
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Členové Řídícího výboru
Členové Řídícího výboru musí působit v následujících oblastech:
• zástupce realizátora projektu MAP
• zástupce kraje
• zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně
soukromých a církevních
• vedení škol, učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní
systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a
základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
• zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo
družin)
• zástupci základních uměleckých škol
• zástupce Krajského akčního plánu
• zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo
organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče
• zástupce MAS
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Představení členů
Řídícího výboru MAP
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Jednací řád
Statut
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Volba předsedy Řídícího výboru

16

Seznámení se stavem projektu MAP
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Informace k aktuálnímu stavu
projektu MAP
• Informace k OP VVV
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

• Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

PROJEKT - Místní akční plány ORP Příbram
•
•
•
•
•
•

Žadatel projektu – Město Příbram
Partneři projektu – Místní akční skupina Podbrdsko a DSO ORP Příbram
Datum podání žádosti 24. listopadu 2015
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2017
Doba trvání: 18 měsíců

• Žádost o podporu splnila všechny podmínky a do konce června dojde k
podpisu smlouvy s MŠMT
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Školy zapojené do MAPu
– 53 škol na území ORP Příbram
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternativní MŠ
MŠ 28. října 55
MŠ Kličkova vila
MŠ Klubíčko
MŠ Perníková chaloupka
MŠ pod Svatou Horou
MŠ Pohádka
MŠ Rybička
MŠ speciální, Příbram Hradební 67
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ, V Zahradě
Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská
škola Příbram IV, příspěvková organizace
Waldorfská škola Příbram-MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273
ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279
ZŠ, Příbram VIII, Školní 75
ZŠ, Příbram-Březové Hory, Prokopská 337
ZUŠ A. Dvořáka
ZUŠ nám. T.G. Masaryka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MŠ Pečice
ZŠ a MŠ Dolní Hbity
ZŠ a MŠ Višňová
MŠ Bohutín
MŠ a ŠJ Obecnice
MŠ Čenkov
MŠ Láz
MŠ Podlesí
MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě
ZŠ Masarykova Obecnice
ZŠ a MŠ Hluboš
ZŠ a MŠ Jince
ZŠ a MŠ Pičín
ZŠ a MŠ Suchodol
ZŠ Bohutín
MŠ Rožmitál p. Tř.
1. MŠ Březnice
2. MŠ Březnice
MŠ Vranovice
Speciální základní škola Rožmitál p. Tř.
ZŠ a MŠ Hvožďany
ZŠ a MŠ Chraštice
ZŠ a MŠ Tochovice
ZŠ a MŠ Věšín
ZŠ Březnice
ZŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
ZŠ Milín
ZUŠ Březnice
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
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Územní vymezení ORP Příbram
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Projekt MAP: květen-září 2016
• Ustanovení Řídícího výboru MAP
• 1. setkání Řídícího výboru MAP – 23.6.2016
• Zřídit pracovní skupiny
• Rozeslání všem ředitelům škol na ORP Příbram KARTU ŠKOLY –
vyplnění nejpozději do 15. 7. 2016 + schválení zřizovatelem školy
• Na základě karty školy bude vyhotoven do počátku září 2016
povinný výstup projektu Strategický rámec MAP (povinný pro
čerpání financí na investice z IROP)
• Řídící výbor – 2. setkání cca v polovině září 2016
– schválení Strategického rámce MAP
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KARTA ŠKOLY
Každý Strategický rámec MAP musí obsahovat tři povinná témata:
Téma 1.
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Téma 2.
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Téma 3.
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Proto karta školy obsahuje obecné informace o škole, informace k
povinným tématům MAP, ale i projekty, které škola realizuje nyní, a
projekty, které škola plánuje na další období. Obsahuje také
zhodnocení silných a slabých stránek školy apod.
Karty školy byly školám rozeslány emailem – 2.6.2016!!!
vyplnění nejpozději do 15. 7. 2016 + schválení zřizovatelem školy
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Strategický rámec MAP
Musí obsahovat tabulku projektových záměrů pro investice v IROP
(Integrovaný regionální operační program), specifický cíl 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Podporované aktivity z IROP
– výstavba a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
– výstavba v sociálně vyloučených lokalitách a rozšiřování kapacit základních škol
– výstavba, rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku
přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů a předmětů
– úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
– rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu
– doplňková zeleň v okolí budov
– nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu
– návaznost na měkké aktivity z OP VVV
Příjemci dotací z IROP
– školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
– vyšší odborné školy
– další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
– obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
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Pracovní skupiny
1. Základní školy – vedení, učitelé
2. Mateřské školy – vedení, učitelé
3. Neziskové organizace zabývající se vzděláváním,
Základní umělecké školy
4. Zástupci zřizovatelů škol
5. Odborníci na inkluzi
6. Ostatní dle návrhu Řídícího výboru
PROSÍME O POMOC S NOMINACÍ ZÁSTUPCŮ DO
PRACOVNÍCH SKUPIN!!
24

DISKUSE
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Děkujeme za pozornost a
těším se na spolupráci
PhDr. Marie Pilíková – manažer projektu MAP
Email: mappribram@gmail.com
www.pribram.eu
www. dsopribram.cz
www.maspodbrdsko.cz
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