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Místí akční plány rozvoje vzdělávání
• Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV, 

kterou vyhlásil Řídicí orgán OP VVV dne 8. září 2015.

• Územní zaměření: MAP: celé území ORP Žamberk a ORP Králíky

MAP: celé území ORP Ústí nad Orlicí a ORP Česká Třebová

• Realizátor: MAS ORLICKO, z.s.

– Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková, krskova@mas.orlicko.cz, 732 464 929

• Partner : Pedagogicko – psychlogická poradna Ústí nad Orlicí 

– Odborný garant:  PhDr. Petra Novotná

• Délka projektu: podání projektu do 24. 11 2015

– délka realizace 24 měsíců, předp. začátek 06/2016

– na MAP bude navazovat druhá vlna projektů v délce dva roky

• Tři úrovně:  preMAP, MAP, MAP+ 



Cíle MAP
• MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 
• Zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na 

podporu škol se slabšími výsledky.
• Zlepšit spolupráci formálního a neformálního 

vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj 
potenciálu každého žáka.

• Nástroj pro řešení rozdílu mezi školní a požadovanou 
systémovou úrovní.

• Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce 
KLIMA



Opatření MAP
• Povinná opatření MAP:

– Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče –
dostupnost, inkluze, kvalita

– Opatření 2: Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání

– Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených neúspěchem

• Dále jsou  3 doporučená, 6 průřezových a 
volitelných opatření.



Partneři v realizaci MAP 
• zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích 

zařízení 

• školy a poskytovatelé vzdělávání 
(mateřské školy, základní školy, speciální 
školy, základní umělecké školy, školská 
zařízení, neziskové vzdělávací organizace)

• uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče)



Formy zapojení partnerů
• pravidelné informování

• aktivní informování

• konzultování

• zapojení zástupce do pracovních 
skupin nebo Řídícího výboru



Řídící výbor
• projednává podklady a návrhy k 

přípravě, realizaci a evaluaci MAP

• zprostředkovává přenos informací v 
území

• schvaluje Strategicky rámec MAP do 
roku 2023



Průběh realizace MAP



Výstupy MAP
• Strategicky rámec MAP do roku 2023

• Tři typy aktivit jako výstup MAP

– Aktivity škol 

– Aktivity spolupráce 

– Infrastruktura pro vzdělávání 



Výhody zapojení MAP
• Možnost spoluvytvářet plán území 

včetně investičních priorit.

• Soulad s MAP je podmínkou investic z 
IROP.

• MAP je provázán s dalšími projekty OP 
VVV.



Úloha obcí
• Zajistit souhlas zřizovatele a vedení 

škol 
– Vyplněné tiskopisy zašlete do konce října 

na adresu MAS ORLICKO, z.s.

– Divišova 669, 564 01 Žamberk

• V průběhu realizace spoluvytvářet 
partnerství



Děkuji za pozornost.


