PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vám zaslat aktuální informace k tématu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a také
k šablonám. Úvodem k této problematice nutno říci, že se jedná o dvě různé věci, které spolu na jedné
straně souvisí, ale na straně druhé by měly být odděleny. Více na následujících řádcích:
Připravili jsme pomocnou mapu ORP Příbram. Barevně jsou zde rozlišena území Místních akčních skupin
(MAS) Podbrdsko, Brdy, Brdy-Vltava a Sedlčansko, které působí v ORP Příbram:

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Příbram je připravován od začátku září 2015. Projekt je
financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV). Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování,
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.
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Výzva na projekt MAP byla vyhlášena 8. 9. 2015. Žadatelem v této výzvě je město Příbram. MAS Podbrdsko
a Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram (DSO) jsou partnery projektu. MAP bude realizován na celém území
ORP Příbram s výjimkou obce Kamýk nad Vltavou a obce Solenice, které se spádovostí škol přiřadily do ORP
Sedlčany. Město Příbram společně s MAS Podbrdsko a DSO předložili žádost o podporu 24. 11. 2015.
Začátek projektu byl v listopadu naplánován na 1. 4. 2016. Žádost byla MŠMT schválena 16. 3. 2016, proto
bylo nutno začátek projektu MAP z technických důvodů posunout na květen 2016, tedy od 1. 5. 2016.
Projekt bude realizován 18 měsíců, tedy do konce října 2017.
Na podzim 2015 podepsali zřizovatelé a ředitelé škol na území ORP Příbram zapojení do projektu MAP.
Základní umělecké školy nebyly osloveny, ale přepokládáme jejich oslovení a zapojení do projektu.

Dovolujeme si Vám zaslat seznam všech škol – viz příloha emailu.
Prosím o překontrolování kontaktů na Vás, případně doplnění mobilního telefonu apod., a
zaslání zpět na email mappribram@gmail.com
Odpovězte, prosím, i v případě, že shledáte údaje v pořádku. Děkujeme!!
Školy zapojené do MAP - 1. skupina (resp. Příbram a školy z Místní akční skupiny Sedlčansko):
1
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27

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
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Kontaktní osoba pro školy na území 1. skupiny:
Ing. Dana Orlická
Tel.: 720 195 059
Email: mappribram@gmail.com
Školy zapojené do MAP - 2. skupina (resp. školy na území Místní akční skupiny Brdy a v Pičíně):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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

Kontaktní osoba pro školy na území 2. skupiny:
Jana Filinová
Tel.: 723 435 274
Email: mappribram@gmail.com
Školy zapojené do MAP - 3. skupina (resp. školy na území Místní akční skupiny Podbrdsko):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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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.

Kontaktní osoba pro školy na území 3. skupiny:
Jana Filinová
Tel.: 723 435 274
Email: mappribram@gmail.com
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V první fázi projektu MAP ORP Příbram je nutno ustanovit Řídící výbor a vytvořit předběžný strategický
rámec.
Členové Řídícího výboru musí působit v následujících oblastech:
• zástupce realizátora projektu MAP - již obsazeno
• zástupce kraje
• zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních
• vedení škol, výborní 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
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP, odehrává se zde
spolupráce všech aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává se přenos informací v území. Řídící
výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy
rozhodování. Zároveň je možné utvořit pracovní skupiny dle jednotlivých oblastí zájmu nebo dle navržených
skupin území (viz tabulky výše).
V případě Vašeho zájmu o zapojení do Řídícího výboru, nebo zapojení zástupce pedagogického sboru,
rodičů, zástupce zřizovatele školy apod., prosím kontaktujte nás na emailu: mappribram@gmail.com
Předběžný strategický rámec, resp. přehled potřeb území, je nutno vytvořit do konce srpna 2016! Je to
z důvodu, aby školy měly možnost čerpat finanční prostředky z prvních výzev na infrastrukturu ve
vzdělávání z IROP. Všechny školy na území ORP Příbram budou osloveny našimi pracovníky v průběhu
května 2016.

Šablony
Další aktivitou v oblasti vzdělávání budou tzv. šablony. Dle posledních dostupných informací dne 1. 6. 2016
bude vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ A ZŠ I. V této souvislosti má dojít k navázání spolupráce škol a Místních akčních skupin
(MAS). Tzv. animace škol a školských zařízení jsou jednou z povinných činností MAS. MAS osloví všechny
školy na svém území, školy musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.
Animace proběhnou ve třech hlavních vlnách - v 1. vlně stačí, že je škola zapojená do Místního akčního
plánu, v dalších dvou vlnách už budou zmapovány potřeby jednotlivých ORP a výběr šablon se bude opírat o
hotový Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP. Výzvy na šablony se budou opakovat v roce 2018 a
2020.
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Území Místních akčních skupin (MAS) Podbrdsko, Brdy, Brdy-Vltava a Sedlčansko, které působí v ORP
Příbram:

POMOC ŠKOLÁM OD MAS:
• Metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
• Školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
• Konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
• Metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do
monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
• Metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
• Metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné
zprávy o realizaci projektu
Místní akční skupiny absolvovaly na konci března školení k šablonám – během května/ června, nejdéle
však po vyhlášení výzvy na šablony, Místní akční skupiny na ORP Příbram (viz mapa výše) zkontaktují
školy ve svých území s nabídkou spolupráce.
Příbramské školy mohou získat informace k šablonám na Odboru školství MěÚ v Příbrami.
Avízo výzvy na šablony bylo vydáno 7. 4. 2016:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho
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V případě dotazů ohledně Místních akčních plánů nás kdykoli neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na spolupráci
PhDr. Marie Pilíková
Manažer projektu MAP
Tel.: 607 862 263
Email: mappribram@gmail.com
Mgr. Petr Prejzek
Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram
Tel.: 318 402 452
Email: petr.prejzek@pribram.eu
Ing. Dana Orlická
Manažer klíčové aktivity
Tel.: 720 195 059
Email: mappribram@gmail.com
Jana Filinová
MAS Podbrdsko, z.s.
Tel.: 723 435 274
Email: mappribram@gmail.com (email pro MAP), maspodbrdsko@seznam.cz (email pro šablony)
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