
 

  

 

    

 Zápis ze společného jednání pracovních skupin „OBCE A MĚSTA“ a „VENKOV“ v rámci Regionální 

stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 2014+ 

3. července 2015, od 11:00 hod. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

v rámci projektu CZ.1.13/5.1.00/34.01378 „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové 

období 2014-2020“ 

 

Účast na PS: 

Přítomno celkem 34 účastníků (PS Obce a města – 14 účastníků, PS Venkov – 20 účastníků) 

 

Úvodní slovo 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací 

 

Tvorba partnerství pro místní akční plány vzdělávání (MAP) na území Královéhradeckého kraje 

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací 

Přítomní účastníci pracovní skupiny byli informováni o aktuálním stavu přípravy partnerství pro 

tvorbu místních akčních plánů vzdělávání. V návaznosti na minulé jednání se v regionu rozběhla 

jednání o nositelích projektů na tvorbu místních akčních plánů vzdělávání. Aktuální stav pověřených 

nositelů obsahuje tabulka v přiložené prezentaci. Klíčoví hráči by měli pokračovat v jednání tak, aby 

k datu vyhlášení výzvy měli představu o nositeli projektu za dané území obce s rozšířenou působností 

a předjednáno případné zařazení některých škol a školských zařízení z jiného ORP z důvodu přirozené 

spádovosti a homogennosti území daného MAP. Účastníci byli požádáni, aby průběžně informovali 

Mgr. Ivanu Kudrnáčovou (ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz) z odboru regionálního rozvoje, grantů 

a dotací Královéhradeckého kraje o dalších dohodách nad nositeli zpracování MAP v daném území 

ORP. 

 

Informace o přípravě metodiky tvorby a výzvy na zpracování místních akčních plánů vzdělávání 

Ing. Helena Barbořáková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

V současné době probíhá finální připomínkování metodiky tvorby Místních akčních plánů vzdělávání 

(MAP). Připravuje se výzva, jejíž vyhlášení je plánováno na přelom července / srpna 2015. Výzva bude 

zveřejněna na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy ). Místní 

akční plán vzdělávání (MAP), je koncepční dokument zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního 

vzdělávání, zájmového a neformálního 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.  

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude obsahovat tři povinná opatření: 

− Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, 

− Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, 

− Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Pro realizaci MAP bylo zvoleno území obce s rozšířenou působností. Na území musí dojít k dohodě, 

kdo za dané území podává projekt na tvorbu MAP. Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt. 

V jednání je také role Regionální stálé konference ve vztahu k potvrzení vymezení hranice realizace 

MAP ů v území daného kraje.  

Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená 

funkční partnerství. Do místního akčního plánu je potřeba přenést strategické záměry, které byly 

dosud vytvořeny v území, zejména školské koncepce v území spádového obvodu ORP (včetně těch 

vytvořených v projektech OP VK, např. ve výzvách 43, 46, 47), dále schválené strategie dobrovolných 

svazků obcí, strategie CLLD na území MAS ležících na území, strategií sociálního začleňování 

zasahující sociálně vyloučené lokality v území, strategie rozvoje svazkových škol. Místní akční plán by 

také měl promítnout potřeby identifikované na vyšších územních úrovních zejména strategické 

záměry velkých měst, která připravují integrované nástroje ITI a IPRÚ. 

 

Diskuse 

Možnost zařazení jedné/dvou škol do jiného MAP než územně spadá; typicky na hranici dvou MAPů.  

Pokud je zdůvodnitelné spádovostí a dalšími vazbami včetně dohody dvou MAPů, pak by to mělo být 

možné. 

 

Možnost tvořit více MAPů v území ORP. Například potřeba ITI rozdělit území ORP do více MAPů po 

dohodě s územními partnery. 

Poslední verze metodiky MAP toto neumožňuje, ale bylo uplatněno jako připomínka. Je potřeba 

počkat na definitivní znění metodiky. 

 

Zapsal: Ing. Pavel Šubrt, CIRI, Hradec Králové, 14. 7. 2015 

Přílohy: 

1. Prezentace „Spolupráce na přípravě Místních akčních plánů vzdělávání“ 

2. Prezenční listina 


