Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS) realizuje
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Nepomuk (MAP), se kterým uspěla v loňském roce
(11/2016) v rámci výzvy z operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání administrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Místní akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na
rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do
15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a
základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání. Projekt připravila a za významné podpory
Evropské unie realizuje Místní akční skupina sv. Jana
z Nepomuku, jež se v realizaci projektu snaží zúročit své
dlouholeté zkušenosti s akčním plánováním i projektovým
řízením. Fyzická realizace projektu byla zahájena k 1. 6.
2016 a samotná realizace bude trvat 24 měsíců, tj. do 31.
5. 2018. Veškeré aktivity související s realizací projektu
jsou financovány ve výši 100% skutečných výdajů ze zdrojů
Evropské unie - operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
Hlavními přínosy projektu jsou:
Vybudování udržitelného systému komunikace mezi
aktéry, kteří ovlivňují předškolní a základní
vzdělávání v území a to jak mezi poskytovateli
vzdělávacích aktivit jako jsou základní a mateřské
školy včetně jejich zřizovatelů, dalšími subjekty
zabývajícími se vzděláváním v území ORP Nepomuk
tak i širokou veřejností zahrnující rodiče a děti
samotné, kteří jsou hlavními cílovými skupina
projektu. Vzniklá partnerství napomohou zkvalitnění
vzdělávání zejména v místních mateřských a
základních školách, ale také k řízenému rozvoji
dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
Stanovení priorit ve vzdělávacím systému s ohledem
na podmínky našeho regionu, specifikovat potřeby a
určit kroky k dosažení stanovených cílů.
Zpřístupnit vzdělávacím subjektům, v rámci území
ORP Nepomuk, čerpání finančních prostředků pro
vzdělávání a celoživotní učení ze zdrojů Evropské
unie. Možnost čerpání některých dotačních titulů je
zpracováním samotného MAP dokonce přímo
podmíněno. Tím nejdůležitějším v oblasti čerpání
dotačních příležitostí je však možnost společného
plánování a čerpání prostředků v souladu se
stanovenými cíli MAP, sdílení zkušeností s přípravou
a čerpáním dotačních zdrojů zapojenými partnery
projektu, systémovým přístupem k vyhledávání
dotačních příležitostí a v neposlední řadě také využití
odborné pomoci zástupců nositele projektu
v samotném procesu přípravy, realizace a
udržitelnosti projektů realizovaným s podporou
dotačních prostředků.

Co je to MAP? Co se skrývá pod touto zvláštní
zkratkou?
Místní = strategie se bude vázat na konkrétní
území ORP Nepomuk.
Akční = strategie bude zpracována v interakci a v
kontaktu se všemi zainteresovanými subjekty
Plán = vznikne strategie prioritně zaměřená na
rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a
žáků do 15 let.

K čemu nám to všechno bude?
Proč potřebujeme Místní akční plán
rozvoje vzdělávání?
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v
mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená
společné informování, vzdělávání a plánování
partnerských aktivit pro řešení místně
specifických problémů a potřeb.
Rozvoj spolupráce povede k:
 systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ
prostřednictvím dlouhodobého
plánování
 orientaci na kvalitní a inkluzivní
vzdělávání
 podpoře škol se slabšími výsledky a
rozvoji potenciálu každého žáka
 zlepšení spolupráce v území

Abychom zlepšili kvalitu, potřebujeme:
Zapojit všechny partnery, kterých se vzdělávání
týká, chtějí vzdělávání řešit a vézt trvalý a
otevřený dialog. Tvorba partnerství
Zmapovat aktuální stav a vyhodnotit jej
Analýza MAP
Domluvou partnerů stanovit cíle, postup (dle
pravidel strategického plánování) Strategie
MAP
Konkrétní kroky škol, příklady spolupráce (návrhy
zaměření šablon, shoda na prioritách
infrastruktury, vzdělávání CS, vzory dokumentů)
Akční plán

Pro naplnění stanovených cílů projektu bude realizována celá řada vzdělávacích aktivit, pracovních
setkání, workshopů a neformálních setkání. Hlavní platformou a pracovním orgánem projektu
MAP je tzv. Řídící výbor, jehož role je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování
MAP. Řídící výbor byl ustanoven na svém ustavujícím zasedání dne 22. 6. 2016 a v současné době
jej tvoří je 14 členů složených ze zástupců MAS, zástupce krajského akčního plánu (KAP) a zástupce
Plzeňského kraje, zástupců zřizovatelů škol, zástupců vedení mateřských, základních a praktických
škol, zástupců organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce základní umělecké školy,
zástupců rodičů. Všechna jednání Řídícího výboru jsou otevřená, pravidelně jsou zváni i zástupci
škol, školských zařízení a dalších subjektů podílejících se na tvorbě MAP. Vedle Řídícího výboru
jsou sestaveny menší, tzv. pracovní skupiny projektu, zabývající se vybranými tématy MAP:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem
4. Kariérové poradenství v základních školách
5. Rozvoj kreativity, podnikavosti a iniciativy dětí
6. Prevence a řešení výskytu sociálně patologických jevů u žáků II. stupně
Výstupem projektu MAP bude vytvoření dohody o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv.
Strategický rámec MAP a dále soubor aktivit s návrhy konkrétních řešení místních problémů v
dohodnutých prioritách. V rámci projektu vzniká webový portál projektu, prostřednictvím kterého
bude veřejnost seznamována s činností a postupem zpracování MAP. Současně bude tento portál
sloužit jako platforma pro rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání v území a současně efektivním
pracovním nástrojem pro zapojené partnery projektu a rozcestníkem informací pro oblast
vzdělávání v ORP Nepomuk.
MAP bude dále sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda, výzkum,
vzdělávání (OP VVV). Informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro
vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy. MAPy budou současně
využity pro cílení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a to ve smyslu
koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního využití investic v území, s tím, že v IROP
je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů.
Pevně věříme, že se nám projekt podaří zrealizovat tak, že přínosy partnerské spolupráce budou
natolik pozitivní, že aktivity projektu založené na aktivní partnerské spolupráci a koncepčním
přístupu budou pokračovat i v budoucnosti, což se zcela jistě pozitivně projeví v atraktivitě
vzdělávacího systému v území.
Adéla Mašková a Jiří Kozák

