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Představujeme Vám nový plátek
k projektu „Místního akčního
plánu
rozvoje
vzdělávání
pro správní obvod obce
s
rozšířenou
působností
Děčín“, který bude zpracováván
Místní akční skupinou Labské
skály, z. s.. Jelikož se jedná
o velice dlouhé názvy bude dále
zkracován na pouhé „MAP“
a „MAS Labské skály“

Výzkum, Vývoj a Vzdělání
(OP VVV), je dán výzvou
č. 02_15_005. Žádost byla
podána dne 17. 12. 2015 spolu
s dvěma partnery, statutárním
městem Děčín a MAS Český
sever, z. s.. Projekt je financován
z Evropské unie a národních
zdrojů v plné výši. Ukončení
projektu bude ke dni 31. 1. 2018.

má
pozastavenou
činnost.
Do projektu by měly být zapojeny
i další subjekty jako jsou základní
umělecké školy (ZUŠ), domy dětí
a mládeže (DDM), centra dětí a
mládeže (CDM) a
mateřská
centra (MC), ale také další
subjekty v území jako jsou hasiči,
sportovci atd.

Bližší informace je možné nalézt
Celkem v území působí tři MAS na webech MAS Labské skály,
MAP byl vyhlášen Ministerstvem (viz druhá strana), proto je nutná z. s., nebo partnerů.
školství, mládeže a tělovýchovy spolupráce. V území je situováno
(MŠMT) z Operačního programu celkem 47 MŠ a ZŠ, z toho jedna
Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách podporou
CO JE MAP
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
MAP jsou součástí tzv. akce KLIMA, jejímž
ve vzdělávání. Tato spolupráce by měla vést k:
posláním je úspěch pro každého dítě. Cílem je

systémovému zlepšení řízení mateřských
rozvíjet
ve
školách
motivující
kulturu
a
základních
škol
prostřednictvím
zaměřenou na maximální úspěch pro každého
začleňování dlouhodobého plánování jako žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický
nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
rozvoj celé školy.

sdílenému
porozumění
cíli:
orientace
na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,

podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj NA KOHO JE MAP ZAMĚŘEN
potenciálu každého žáka,
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního

dostupnosti kvalitního vzdělávání každého
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
dítěte, žáka v inkluzivní škole,
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a

zlepšení spolupráce v území a využívání
základního vzdělávání, zájmového a neformálního
místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj
vzdělávání.
vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení
spolupráce s rodiči.
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PŘÍNOS REALIZACE MAP
MAP je významný podklad:
 pro individuální projekty škol

formou šablon „šitých na míru“
OP VVV (modelové šablony
jsou nástrojem zjednodušeného
financování projektů, jsou na nich
předem připravené klíčové aktivity
s již předem daným rozpočtem
a požadovaným výstupem),
 pro podávání žádostí o podporu

do dalších výzev OP VVV,
 při podávání žádosti o podporu

do výzvy vyhlašované IROP výzva ve specifickém cíli 2.4
IROP
(zvýšení
kvality
a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení).
Žadatel dokládá soulad projektu
s akčním plánem vzdělávání,
který bude definován v MAP.
Projekty podporované IROP - příklady
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol – stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti (např. rozšíření kapacity
zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy).
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických
a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, podpora sociální
inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení
k internetu (např. modernizace odborných učeben fyziky, chemie, rekonstrukce a vybavení stávajících
prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se specifickými potřebami s cílem
posílit integraci žáků).
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání mládeže - stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
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