Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II

Výzva
• Aktualizace MAP (proces plánování) + financování opatření
naplánovaných v MAP I – sloučení výzev MAP II a Implementace MAP I

• Projednávána na říjnovém monitorovacím výboru – vyhlášení 15. 11.
2017
• Individuální projekty ostatní – partnerství a sítě – jednokolový model
hodnocení

• realizace projektu – 36 – 48 měsíců
• Jedna úroveň – jednotný výstup za všechny MAP
• Prohloubení akčního plánování ve školách – větší zapojení ředitelů škol
• Financování opatření naplánovaných v MAP I

Základní informace
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mld. Kč – každé území bude mít zabezpečenou alokaci
Výpočet maximální částky na projekt - 8 000 000 Kč + IZO zapojené
do realizace projektu spoluprací (MŠ,ZŠ, ZUŠ) x 100 000 Kč – zvýhodnění
malých vesnických ORP
Paušál 40 % k veškerým mzdovým výdajům – pouze neinvestiční prostředky
Průběžná výzva – možno projekt podat opakovaně
Za území jen jeden projekt – implementační aktivity možno řešit partnerem
Nutné opětovné schválení území a žadatele RSK
Rozdílné zpětné financování dle jednotlivých aktivit – aktivity vztahující se
k plánování – financování od 1. 5. 2017
Není určena výše podílu na aktualizaci MAP – možnost flexibilněji použít
alokaci dle potřeb území

Výhody sloučení výzev
• Nižší náklady na administrativní tým – pouze jeden projekt

• Flexibilní možnost využití finančních prostředků – není stanoven podíl
finančních prostředků na aktualizaci MAP a financování opatření
• Výše finančních prostředků dle počtu zapojených IZO – MŠ, ZŠ a ZUŠ
• Eliminace rizika překryvů a dvojího financování
• Větší motivace území k zapojení do aktualizace MAP
• Projekt podáván i hodnocen jako celek
• Kratší doba hodnocení žádostí o podporu – snížení počtu hodnocených
žádostí o polovinu

Základní podmínky
Ve všech projektech se musí rozvíjet funkční systém spolupráce pro
aktualizaci MAP v území. Proto se při předkládání žádosti o podporu
posuzuje povinná příloha dokladující zapojení zástupců škol v území
potvrzená ředitelem školy, a to:
 v případě, že je žadatelem ORP - musí být deklarováno zapojení zástupců
minimálně 70 % škol (podle IZO), které jsou zřizovány ORP , a zároveň
alespoň 70 % škol, které zřizují jiní zřizovatelé než obec s rozšířenou
působností v území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
pouze za předpokladu, že takové školy v území jsou.
 v případě ostatních oprávněných žadatelů - musí být deklarováno
zapojení zástupců minimálně 70 % škol (podle IZO) zřizovaných v území
správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Základní podmínky
Realizátor projektu osloví pro zjištění zájmu o zapojení do projektu tyto
školy:
 základní školy,
 mateřské školy,
 mateřské školy zřízené dle §16 odst. 9
 základní školy zřízené dle §16 odst. 9
 základní umělecké školy

Minimální počet zapojených škol do projektu je 11 dle IZO

Podporované aktivity
1.

Řízení projektu

2.

Rozvoj a aktualizace MAP - východiskem jsou Postupy MAP II.

3.

Evaluace
• Monitoring MAP.
• Vyhodnocování plnění MAP.

4.

Implementace MAP
povinně volitelné podaktivity – Implementace povinných opatření
povinnost vybrat minimálně jedno opatření

volitelné podaktivity – Implementace ostatních aktivit

Rozvoj a aktualizace MAP
Očekávanými výsledky jsou:
 Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně
procesu strategického plánování v samotných školách,
prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím
a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na
další subjekty.
 Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně
tvorby akčních plánů.

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:
 Aktualizovaný finální MAP s akčním plánem na dobu minimálně
12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II.

Rozvoj a aktualizace MAP
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Evaluace a monitoring
Očekávanými výsledky jsou:

 Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV – co se
podařilo a co by bylo potřeba zlepšit.
 Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje
partnerství a podporu rozvoje kapacit, zejména

 Vyhodnocení dopadů realizovaných aktivit Implementace
Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:
 Aktualizovaná analytická část MAP (dokládá se v rámci doložení celé
aktualizované dokumentace MAP).
 Průběžné sebehodnotící zprávy a závěrečná sebehodnotící zpráva.

Implementace
Povinně volitelná témata – implementace aktivit k naplnění povinných
opatření (žadatel volí min. jedno povinně volitelné téma):
a) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita.
b) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
c) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem.
Volitelná témata:
a) Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření místního
akčního plánu (v případě, že je obsahuje SR MAP zpracovaný pro ORP).
b) Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření
místního akčního plánu (v případě, že je obsahuje MAP zpracovaný pro
ORP).

Implementace – podporované oblasti
Povinně volitelná témata a volitelná témata v aktivitě č. 4 budou naplněna
v následujících oblastech:










Inkluzivní vzdělávání
Otevřená škola
Předškolní vzdělávání
Rozvoj gramotností a kompetencí
Kompetence pro demokratickou kulturu
Regionální identita – spolupráce s komunitou
Polytechnické vzdělávání
Tvořivost, iniciativa a podnikavost
Kariérové poradenství

