Zápis z Konference škol MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko
v rámci projektu MAP ORP Veselí nad Moravou
Místo jednání: Společenský dům, Tvarožná Lhota
Datum:

21. 6. 2016, 14:00 – 15:30 hod

Účastníci:

viz prezenční listina

Program:
1. Představení role MAS a spolupráce v oblasti školství
2. Představení Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou
3. Představení projektu MAP ORP Veselí nad Moravou
4. Úloha MAS v rámci spolupráce na šablonách - typových projektech do škol
5. Diskuze
6. Závěr
1. Představení role MAS a spolupráce v oblasti školství
Předseda MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s., manažer projektu Mgr.Vlastimil Vaněk zahájil
konferenci a přivítal přítomné zástupce škol. Na úvod seznámil účastníky s územní
působností jednotlivých MAS Horňácko a Ostrožsko (dále jen HaO) a MAS Strážnicko a
s aktivitami, které MAS na svém území vykonávají.
V obecné rovině představil projekt Místních akčních plánů (MAP) pro rozvoj školství
a jeho účel. Jako významný prvek úspěšnosti projektu MAP zdůraznil Mgr. Vaněk také
ochotu zástupců škol komunikovat mezi sebou navzájem a také s pracovníky realizačního
týmu projektu. Přítomným zástupcům škol dále jmenovitě představil členy realizačního
týmu projektu MAP, kteří budou dle územní působnosti obou MAS komunikovat
s jednotlivými školami.
Stručně také představil připravovanou výzvu MŠMT na zjednodušené čerpání prostředků
na neinvestiční projekty škol formou šablon, kde MAS může pomáhat s jejich
přípravou.
2. Představení Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou
Asistentka projektu MAP pro Strážnicko Eva Tihelková informovala přítomné o ustavení
Řídícího výboru (ŘV) MAP, který je povinnou součástí struktury projektu. ŘV MAP
projednává podklady a návrhy k realizaci projektu, přispívá ke sdílení informací a také
schvaluje zpracovaný strategický rámec MAP. Dále jmenovitě představila členy ŘV
MAP, kteří zastupují aktéry působící na poli vzdělávání i zájmových aktivit na území
ORP Veselí nad Moravou.
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3. Představení projektu MAP ORP Veselí nad Moravou
Asistentka realizačního týmu za MAS HaO Marie Petrů, DiS. (VIS Bílé Karpaty)
představila cíle projektu MAP, který by měl ve svém důsledku vést k podpoře kvality
vzdělávání a k navázání nebo prohloubení stávající spolupráce mezi školami, zřizovateli
škol, subjekty mimoškolního vzdělávání i rodiči a žáky.
Zpracování Strategického rámce MAP, který je povinným výstupem projektu, je
svázáno i s vlastním dotazníkovým šetřením ve školách na území ORP. Dotazník bude
z MAS rozeslán školám neprodleně elektronicky, aby jej bylo možné vyplnit do 15. 7.
2016. V rámci dotazníku je uvedena také tabulka, do které je nutné uvést všechny
připravované a zvažované investiční a neinvestiční projekty, které škola
v nadcházejících letech chce realizovat. Tyto záměry je třeba oznámit a konzultovat se
zřizovateli škol. Při podávání jednotlivých žádostí o dotace dle vypsaných výzev (z IROP,
státního nebo krajského rozpočtu apod.) bude u všech projektů žadatelů kontrolována
provázanost s údaji, uvedenými ve Strategickém rámci MAP.
Tabulka s uvedenými záměry žadatelů bude v průběhu období čerpání finančních projektů
aktualizována (předpoklad 1x za půl roku).
Termín zpracování Strategického rámce MAP (s aktivitami pro realizaci do roku 2023) je
do 30. 9. 2016.
Člen realizačního týmu Mgr. Petr Roupec (odborný garant, analytik) vysvětlil přítomným
zástupcům škol potřebu nového dotazníkového šetření, které je připraveno tak, aby jeho
výstupy byly pro realizační tým potřebné a smysluplné. Dotazník je připravený zvlášť pro
ZŠ, MŠ a další vzdělávací zařízení (DDM, ZUŠ, spolky).
4. Úloha MAS v rámci spolupráce na šablonách - typových projektech do škol
Manažerka MAS HaO Jana Bujáková seznámila účastníky konference s aktuálním stavem
výzvy k čerpání finančních prostředků pomocí šablon. Termín vyhlášení výzvy je dle
MŠMT do 30. 6. 2016. Max. částka na projekt se odvíjí od počtu žáků jednotlivých škol
(paušální částka 200 000,- Kč na IČO školy – dle RED IZO + 2 220,- Kč na žáka).
Všechny žádosti bude možné podávat pouze prostřednictvím elektronického systému
MS2014+. Každý žadatel musí mít zřízený elektronický podpis. MAS připraví seminář
pro zpracování šablon tak, aby školám usnadnil přípravu a podávání projektových žádostí.
Při výběru šablon bude třeba zvolit 1 typ šablony, který bude škole od MŠMT doporučen
na základě zpracovaných dotazníků z prosince 2015 (výsledky získají přímo školy, MAS
k nim nemá přístup). Druhý typ šablony bude volitelný dle individuálních potřeb každé
školy.
V rámci diskuze k šablonám PhDr. Walter Bartoš (odborný garant projektu - strategie)
zmínil, že v rámci projektu MAP by bylo vhodné sdílet příklady dobré praxe a rozvíjet
spolupráci škol. Mgr. Petr Roupec vyzdvihl pojem „komunitní škola“ a zde vidí přínos
spolupráce škol s místními akčními skupinami.
5. Diskuze:
Mgr. Vlastimil Vaněk shrnul hlavní požadavky nutné ke zpracování Strategického rámce
MAP a postupu podávání žádostí:
- termín zpracování dotazníků školami do 15. 7. 2016
- nutnost uvést všechny požadavky (investiční i neinvestiční záměry) do zaslané tabulky
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-

komunikovat záměry školy se zřizovatelem školy, aby byly požadavky v souladu na
obou stranách
šablony je třeba vnímat jako příležitost čerpat finanční prostředky na konkrétní
aktivity. Čerpání prostřednictvím šablon proběhne ve 3 vlnách – v r. 2016, 2018 a
2020.
termín zpracování strategického rámce MAP do 30. 9. 2016.
projekt MAP by měl shrnovat dlouhodobý záměr rozvoje školství v našem regionu.
Výsledný dokument by měl být rozvojový, nejen vázaný na čerpání aktuálních dotací.
Mgr. Risto Ljasovský (ZŠ Školní Strážnice) – dotaz na propojení MAP a KAP
(Krajské akční plány), smysl dotazníkových šetření z r. 2015 a 2016. Zodpověděl Mgr.
Vaněk: tyto projekty jsou nezávislé, KAP jsou připravovány kraji analogicky jako
MAP, ale se zaměřením především na středoškolské vzdělávání.
Z dotazníkových šetření z konce r. 2015 získaly MAS pouze agregovaná data za celé
ORP, které nedostačují pro cílené zpracování strategického rámce.
PhDr. W. Bartoš doplnil, že nově připravený jednoduchý dotazník pomůže cílit na
konkrétní potřeby škol v našem regionu.
Mgr. Petr Tomeček (ZŠ MK Strážnice) – dotaz na vazbu Strategického rámce MAP a
IROP (např. investice do odborných učeben).
Zodpověděl Mgr. Hrdoušek (odborný garant projektu - strategie) všechny
připravované projekty škol aj. žadatelů je třeba uvést do Strategického rámce MAP (z
dat v dotaznících, z dalších jednání); Strategický rámec MAP porovná CRR MMR
(Centrum pro reg. rozvoj MMR) s žádostmi škol a při souladu je možné z IROP
čerpat.

6. Závěr
Manažer projektu MAP Mgr. Vlastimil Vaněk poděkoval všem zástupcům škol za účast
na konferenci a jednání ukončil v 15.30 hod.

Zapsala:
Eva Tihelková
Ve Tvarožné Lhotě, 21. 6. 2016
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