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Zápis 

z 

1. Setkání pracovní skupiny  Volitelná opatření a mimoškolní vzdělávání 

 

který se konal 22.2.2017 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), 

Bratrská 358, Lipník nad Bečvou 

 

1. P. Hluzinová přivítala přítomné zástupce škol a představila program pracovní skupiny a vysvětlila, že 

se ve výběru strategických cílů ze Strategického rámce MAP se budeme podrobněji zabývat pouze těmi, 

jež jsou v souvislosti s hlavním tématem setkání Volitelná opatření a mimoškolní vzdělávání a předala 

slovo p. Zdráhalové. 

2. P. Zdráhalová představila Akční plán, co je akční plán, jak se tvoří, jaké aktivity musíme realizovat, 

abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili v prioritách (viz přiložený materiál). Seznámila s šablonami 

a financováním. Sdělila, že v pracovních skupinách budeme řešit hlavně projekty spolupráce a projekty 

budeme chystat. Oznámila, kdy se sejde ŘV pro schválení investic a v září, že se sejde znovu pro 

seznámení s navrženými projekty. Představila logický rámec. Zmínila následný MAP +. Ukázala tabulky 

k projektům. P. Hluzinová přešla k výstupům z kulatých stolů a připomenutí závěrů z nich. 

 

3. Výběr prioritních opatření pro Akční plán pro školní rok 2018/2019 

Přítomni obdrželi přehled navržených opatření. Hodnotili je podle osobních priorit a důležitosti 

v dané oblasti. Opatření byla rozřazena do skupin 1 (nejdůležitější s váhou 3), 2 (důležité s váhou 2) 

a 3 (méně důležité s váhou 1). Takto seřazená opatření byla obodována (četnost x váha).  

Jako nejvíce důležité vyplynuly opatření v oblasti investic, personálního zázemí, alternativního 

vzdělávání a prorodinné aktivity. Vybraná opatření budou doporučeny ke schválení Řídícímu výboru 

(březen) jako prioritní. Tvorba akčního plánu v oblasti investic (tedy SC 1.1. – 1.3) bude vycházet 

především z individuálních konzultací se vzdělávacími zařízeními a jejich zřizovateli. Pracovní 

skupina se bude proto věnovat především řešení vybraných opatření mimo oblast investic. Ostatní 

opatření budou projednána a řešena při tvorbě následujících akčních plánů.  

Vybrané prioritní opatření v oblasti investic: 

SC Název opatření Body 

1.3 Modernizace a doplnění vybavení pro neformální a zájmové vzdělávání 17 

1.3 Výstavba, rozšíření a rekonstrukce prostor pro neformální a zájmové vzdělávání 15 

1.3 Podpora výstavby, pořízení a vybavení nových zařízení pro neformální a zájmové 

vzdělávání 

15 

1.3 Podpora výstavby, pořízení budov a vybavení neformálních zařízení pro předškolní 

péči 

8 
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Vybrané prioritní opatření mimo oblast investic: 

SC Název opatření Body 

2.1 Zvýšení počtu stálých zaměstnanců organizací neformálního a zájmového 

vzdělávání  

10 

3.7 Podpora programů zaměřených na alternativní vzdělávání v rámci neformálního a 

zájmového vzdělávání 

8 

3.7 Podpora činnosti rodinných a mateřských center 6 

4.5 Zvyšování zapojení rodičů do trávení volného času dětí - rozvoj prorodinných aktivit 

škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání 

6 

2.2 Další vzdělávání pracovníků neformálního a zájmového vzdělávání 4 

3.7 Rozvoj aktivit zaměřených na tělovýchovu a zdravý životní styl v rámci 

neformálního a zájmového vzdělávání 

4 

3.7 Rozšíření nabídky kroužků, činnosti družin a ostatních zájmových aktivit při ZŠ a MŠ 4 

4.2 Rozvoj spolupráce škol a knihoven 4 

 

Diskuze 

- o mimoškolní vzdělávání  je velký zájem, ale bohužel chybí personál, na který nemají 

organizace peníze.  

- volnočasové organizace využívají dobrovolníky, kteří pomáhají, ale není to pravidelné, chtělo 

by to dlouhodobý personál pro volnočasové organizace, zároveň nemají dostatek financí na 

školení a semináře stávajícího personálu.  

- V oblasti spolupráce zazněl dotaz - kdo je a kdo není partner, p. Zdráhalová vysvětlila principy 

partnerství 

- některá instituce nechce předávat své zkušenosti ostatním školám  

 


