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Popis  
Projekt „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“, jehož žadatelem je Město Žďár 
nad Sázavou, si klade za cíl vybudování systému spolupráce mezi zřizovatelem, školami, 
vzdělávácími zařízeními, organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími partnery. Výstupem 
projektu bude místní akční plán (tzv. Strategický rámec do roku 2023), který se týká celého území 
v hranicích správních obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. Tento plán bude 
poskytovatelům dotací z nových operačních programů (OP VVV a IROP) sloužit jako vodítko pro 
zamření poskytovaných finančních prostředků a vyhlašování výzev. V případě investičních 
dotačních titulů (IROP) bude zařazení školy, resp. jejího požadavku do MAP, podmínkou pro 
přiznání dotace. Na území našeho ORP se do tohoto dvouletého projektu přihlásily všechny školy 
(základní školy a mateřské školy) – daly souhlas, že se zapojí do projektu. 
 
Realizace místních akčních plánů (MAP) je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit 
jdoucích napříč všemi specifickými cíli. Zahrnuje podstatné složky kvality škol – Kultura učení, 
Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. MAP je 
zaměren na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast 
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  
Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří 
ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání 
v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu 
vzdělávání dětí a mládeže. 
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. Tato spolupráce povede k: 

 systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 
dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 

 sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 
 podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka, 
 dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole, 
 zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. 
 
Priority místních akčních plánů (MAP) z hlediska vzdělávání: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Další priority vzejdou z diskuse v území ORP Žďár nad Sázavou. 
 
MAP a jeho zpracování bude podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství 
v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV.  
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MAP budou sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání 
(OP VVV). Získané informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro 
vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy.  
MAP budou sloužit také jako nástroj pro cílení výzev z Integrovaného operančího programu 
(IROP), a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního vuyžití investic 
v území s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti 
projektů.  
 
 
Co přinese MAP základním a mateřským školám? 

 Možnost žádat o dotace, na které by bez MAP školy a školky nedosáhly (obnovit své 
vybavení, zajistit financování mentoringu, zavést aktivizující formy učení, finance 
na realizaci opatření podporujících inkluzi, a mnoho dalších podpor). 

 Uvědomění si, že základ akčního plánu území je ve školách. 
 Schopnost pojmenování palčivých problémů školy, škol na území ORP Pelhřimov. 
 Možnost setkávání, diskuze a vytvoření návrhu řešení společných problémů. 
 Vytvoření priorit vzdělávací politiky společného zájmového území. 
 Vytvoření partnerství s dalšími školami s podobnými problémy, aktivitami. 
 Vytvoření partnerství s NNO na území – co nemohou školy, mohou zajistit NNO 

z oblasti práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání, případně z oblasti 
sociálních služeb. 

 Aktuální autoevaluaci škol. 
 Stanovení priorit pro rozvoj škol. 
 Vytvoření plánu aktivit - vytvořit akční plány škol – předpřipravení jednoduchých šablon 

pro budoucí projekty/projektový záměr škol. 
 Vybudování udržitelného systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání 

v území. 
 Systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními, NNO, 

organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími partnery. 
 Dohodu, jak největší problémy v území řešit, problémy přenést do aktivit a tyto aktivity 

zpracovat do projektů, konkrétní aktivity provádět přímo ve školách a tím zlepšit celý 
místní vzdělávací systém. 

 
 
Očekávané výstupy MAP 

 Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023 
 Soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých 

prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí 
ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování 
velmi malé. 

 Aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo 
neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo 
spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například 
preventivně výchovné aktivity. 
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Upozornění: 
 

 V plánu mohou byt navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech 
o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních 
programů nebo jiných operačních programů. 

 Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro 
přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV (Operační program Věda, výzkum, 
vzdělávání), výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP (Integrovaný regionální operační program)  
a 4.1 OP PPR (Operační program Praha – pól růstu ČR) a popř. pro krajské akční plány. 
Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru 
výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, 
které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů. 

 
 
 
Garantem celého projektu je poskytovatel      MŠMT 
Start projektu ORP Žďár nad Sázavou     1.  1.  2016 
Konec projektu:      31. 12. 2017 
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PROJEKT 
„Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ 

 
FINANCOVÁNÍ 

 
Financování projektu: 
Celkové způsobilé výdaje projektu (100 %):  3.135.216,00,- Kč 
Dotace (95 %):  2.978.455,20,- Kč 
Vlastní podíl (5 %):    156.760,80,- Kč 
 
 
Struktura způsobilých výdajů projektu: 

Celkové způsobilé výdaje projektu 3.135.216,- Kč 

Osobní přímé  
náklady 2.239.440,- Kč Paušální  

náklady 895.776,- Kč 

 
 
Předběžný finanční plán: 

Pořadí Datum předložení MZ* Záloha  
1. 30. 6. 2016 940.000,- Kč 
2. 28. 7. 2016 370.000,- Kč 
3. 15. 10. 2016 400.000,- Kč 
4. 15. 1. 2017 400.000,- Kč 
5. 15. 4. 2017 300.000,- Kč 
6. 15. 7. 2017 400.000,- Kč 
7. 15. 10. 2017 325.216,- Kč 
8. 15. 2. 2018 0,- Kč 

Součtový řádek 3.135.216,- Kč 
Pozn.: Plán byl sestaven na základě pravidel k projektu MŠMT.  
MZ* = monitorovací zpráva 

 
 

ŘÍZENÍ PROJEKTU 
 

Řízení projektu zajišťuje realizační tým složený z odborného týmu a administrativního týmu 
projektu. 
 
Odborný tým zahrnuje hlavního manažera projektu (Ing. Hana Půžová), dále externí konzultanty, 
odborné oponenty či dalších odborníky z území. Podporou týmu bude také metodik pro vzdělávání 
a koordinátor pracovních skupin, které během projektu vzniknou. 
Administrativní tým bude složen z jednoho pracovníka – administrátora projektu, který bude mít 
na starosti činnosti související s administrací projektu (monitoring projektu, výkaznictví, podklady 
pro jednání, archivování apod.). 
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Složení realizačního týmu je odvozeno ze specifik území, ve kterém bude MAP (místní akční plán) 
realizován. Správní území ORP Žďár nad Sázavou zahrnuje dohromady 48 obcí, z toho 24 obcí 
zřizuje vzdělávací zařízení (školku, školu). 
 
Geneze případu: není  
 
Návrh předkladatele: 
Schválení zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár 
nad Sázavou a realizaci projektu Místního akčního plánu vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou.   
 
Návrh usnesení:  
Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Místní akční 
plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a realizaci projektu Místního akčního plánu vzdělávání 
ORP Žďár nad Sázavou.   
 
Rada města po projednání neschvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Místní 
akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a realizaci projektu Místního akčního plánu 
vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou.   
 
Stanovisko  
Projednáno s místostarostou města Ing. J. Klementem.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  


