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Z Á P I S 
z jednání k Místnímu akčnímu plánu pro oblast předškolního a základního vzdělávání, které se konalo 

dne 8. 7. 2015 v zasedací místnosti MAS Moravská brána 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Zahájení - p. Zdráhalová přivítala přítomné a seznámila je s projektem MAP vzdělávání. Jedná se o 
stanovení priorit a jednotlivých kroků v rámci místních potřeb a lokálních přínosů. 
 
MAP = předškolní vzdělávání a péče 
KAP = střední a vyšší odborné vzdělávání 
 
Přínos MAP: zvýšení kvality vzdělávání, řízení a dlouhodobé plánování, zlepšení spolupráce. Existence 
MAPu je nezbytná pro čerpání evropských dotací (nutnost být v souladu s MAPem). 
 
Tvorba MAP:  
Účast 70% škol zřizovaných obcemi 
          70 % škol zřizovaných jinými subjekty 
           + knihovny, SVČ, atd. 
MAS žádá všechny školy, aby se zapojily. 
Řídící výbor MAP: úkol poradit se mezi sebou (ředitelé MŠ a ZŠ) a doporučit si do výboru odborníka z 
řad učitelů 
 
Z MŠMT přijde na školy dotazník, který školy pošlou na KÚ. Po zpracování půjdou výsledky na MAS, 
která je zapracuje do MAP (analytická část dokumentu), následně se bude ve spolupráci se školami 
zpracovávat Strategický rámec vč. jednotlivých opatření, projektů. Prioritou MAP má být sdílení 
výstupů z projektů (např. 1 škola dílna = další školy spoluužívání), společné projekty, zaměření na 
inkluzivní vzdělávání. 
 
Školství v SCLLD, role MAS 
Podpora školství je v SCLLD finálně ve dvou klíčových oblastech 4 a 5 (občanská vybavenost – 
investice, podpora školství, sociálních služeb a volnočasových aktivit – měkké projekty). Podpora 
investic do školství bude možná v rámci alokace z IROP, dotace 95% nákladů projektu. V rámci EU 
dotací bude v MAS Moravská brána působit animátor vzdělávání (zaměstnanec MAS), který bude 
školám pomáhat s administrací projektů prostřednictvím šablon OP VVV. Předpokládá se, že by měl 
působit od konce roku 2016 (po dokončení Strategického rámce MAP). 
 
Diskuze: 
- doprava na sdílené dílny - nelze proplatit rodiči, zřizovatel asi také nebude ochoten 
- zřízení pohybové učebny – mohlo by být možné, ale je to značně krkolomné (inkluze?), při MŠ jsou 
jakékoliv stavební úpravy (nové učebny, venkovní hřiště) možné pouze v případě, že bude navýšena 
kapacita MŠ 
- oprava (rekonstrukce) ŠJ, sportoviště - nelze 
- inkluze - není to podpora průměrných žáků, byla by potřeba změna 



 
 

 

 

 

 

 

 

2 

- sdílené dílny - problém s bezpečnostními předpisy 
- do MAP je třeba zařadit nejen to, co lze financovat z EU dotací, ale i další projekty a problémy co 
tam nejsou (část volitelné) 
- projekt spolupráce - stavebnice 
- peníze na dotace je třeba smysluplně utrácet 
- MAPy jsou nutné 
- vzdělávání - ředitelů  + zřizovatelů 
 
Zapsal: Ing. Martina Zdráhalová 




