MAP vzdělávání Tišnovska
Pracovní skupina zřizovatelů škol a školských zařízení
21.11.2016
15.00-17.00

Program
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Představení zřizovatelů škol – jméno, název obce, co zřizuje
3. IROP – dotační možnosti pro školy – PhDr. Libuše Beranová, manažerka
MAP vzdělávání ORP Tišnovska
4. Občerstvení
5. „Vzdělávání jako priorita“ - Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy,
Ing. Alena Vašáková, ředitelka Základní a mateřské školy Sokolovská
Svitavy, zástupce MAP Svitavy
6. Různé, diskuze, další setkání
7. Závěr

Zahájení, úvodní slovo

Představení projektu MAP vzdělávání
Tišnovsko (ORP Tišnov)
Žadatel město Tišnov
Od 1.7.2016 do 30.6.2018
3 mil. Kč (mzdové výdaje – realizační a administrativní rým, pracovní
skupiny, lektoři apod.) 5% hradí město Tišnov, ostatní dotace OP VVV
řídící výbor(reprezentativní složení ze zástupců realizátora, kraje,
zřizovatelů (Tišnov, Lažánky, Olší, Nedvědice), vedení škol (lídrů,
družin), rodičů, neformální a zájmového vzdělávání, ZUŠ, KAP, MAS a
dalších)

Představení projektu MAP vzdělávání
Tišnovsko (ORP Tišnov)
realizační tým (má odpovědnost za realizaci projektu v souladu s
žádostí o podporu, realizační tým zabezpečuje činnost organizační
struktury MAP).
administrativní tým (projektová manažerka, finanční manažerka,
asistentka)
pracovní skupiny (ředitelé škol – mateřských, základních, zřizovatelé,
zástupci neformálního a zájmového vzdělávání)

Co je to MAP?
MAP = místní akční plánování vzdělávání
Zapojeno 27 škol základních a mateřských v ORP Tišnova
Místní akční plán v ORP Tišnova bude dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací
soustavy v území s vazbou na vzdělávací potřeby každého žáka a dítěte (do
roku 2023)
Stanovené priority budou realizovány v další fázi MAP + (od roku 2018)
Aktivní zapojení ředitelů, zřizovatelů, neformálního a zájmového
vzdělávání směřuje k vzájemné spolupráci a navázání dlouhodobých
partnerství
MEMORANDUM o partnerství – podepsání zřizovateli

Cílem MAP
Cílem Místního akčního plánu pro vzdělávání v ORP Tišnova zejména
je:
nalézt funkční způsoby spolupráce partnerů ve vzdělávání

najít shodu na prioritách vzdělávání
zpracovat Strategický rámec – odevzdat na RSK Brno do 31.12.2016
(1x za ½ roku aktualizovat investiční záměry – IROP soulad s MAP)

sestavit akční plán (dokument analytická, strategická a
implementační část včetně investic) – do 30.6.2018

Informace o MAP vzdělávání Tišnovska
Webové stránky o
MAP vzdělávání
Tišnovska
http://www.tisn
ov.cz/mesto - zde
v levém menu
odkaz MAP
vzdělávání
Tišnovska
7 pododkazů

DĚKUJI ZA POZORNOST

Představení zřizovatelů škol
Město Tišnov
Městys Deblín
Městys Doubravník
Městys Drásov
Městys Lomnice

Jméno zástupce obce

Městys Nedvědice
Obec Borač

Obec Brumov
Obec Dolní Loučky

Název obce

Obec Hradčany
Obec Katov
Obec Lažánky

Vyjmenovat školy a školská zařízení obec zřizuje

Obec Lomnička
Obec Malhostovice
Obec Níhov
Obec Olší
Obec Předklášteří
Obec Sentice
Obec Svatoslav
Obec Štěpánovice
Obec Žďárec
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání
Jihomoravský kraj

IROP – dotační možnosti pro školy

PRACOVNÍ SKUPINA ZŘIZOVATELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ

21.11.2016
15.00-17.00

Výzva č. 72 Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II.
Navazuje na 15. výzvu, 1/2017 – 8/2017
Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných
zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě
na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit.
Cílové skupiny: Děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně
vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Výzva č. 72 Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II.
Typy příjemců:
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti
předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní
neziskové organizace

Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol
SVL
29. 9. 2016 – 14. 2. 2017
Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na
budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou
lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol
SVL
Cílové skupiny: Žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami,
pedagogičtí pracovníci
Typy příjemců:
Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje,
organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace,
OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávaích
aktivit

Výzva č. 91 Infrastruktura základních škol
(SVL) II.
10/2017 – 3/2018
Stejné podmínky jako Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL
Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební
úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti
škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou
lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
18. 11. 2016 – 14. 4. 2017
Podporované aktivity:
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v
klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory).

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
Cílové skupiny: Žáci, studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími
potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní
pracovníci organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
dětí a mládeže
Typy příjemců: Školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího
odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané
kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se
na realizaci vzdělávacích aktivit

MAP – dotazník do škol listopad 2016
pro návrh investic Strategického rámce MAP
INVESTIČNÍ PROJEKTY IROP
Do investičních projektů IROP zařaďte takové projekty, které mají vazbu na některou z klíčových kompetencí IROP, řeší bezbariérovost, nebo rozšíření kapacit učeben.
Na následujícím listu jsou uvedeny podporované aktivity v rámci výzev IROP vypsaných v letech 2016 a 2017.
U jednotlivých sloupců tabulky jsou formou komentáře, který se zobrazí po posunutí kurzoru myši na příslušnou buňku záhlaví, uvedeny detailnější pokyny k vyplnění (viz buňky s červeným rožkem).

Identifikace školy / organizace
Název projektu

Název

IČO

RED IZO

Stručný popis projektu

Typ projektu:
(relevantní označte písmenem X)
Očekávané Očekávaný
celkové
termín
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Rozšiřování
Bezbariénáklady realizace
Práce rovost školy, kapacit
Technické
projektu v projektu
Přírodní
s digitál. školského kmenových
a řemeslné
Kč
(od – do) Cizí jazyk
učeben MŠ
vědy
technozařízení
obory
nebo ZŠ
logiemi

nutné schválení záměru do IROP zřizovatelem!!!

Projekty EU 2020
Operační programy:
investiční IROP (v rámci EFRR, spravován MMR)
neinvestiční OP VVV (v rámci ESF, spravován MŠMT)
OP Z (v rámci ESF, spravován MPSV)
Možnosti čerpání z IROP
ITI (Brno)
MAS (Brána Vysočiny, Brána Brněnska, Zubří země, Boskovicko PLUS)
Napřímo do IROP

DĚKUJI ZA POZORNOST

Vzdělávání jako priorita“
Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy
Ing. Alena Vašáková, ředitelka Základní a mateřské školy Sokolovská
Svitavy

Různé, diskuze, další setkání

