
Místní akční plán pro oblast vzdělávání (MAP)  
formy naplnění principů spolupráce,  

MAP z pohledu zpracovatelů/realizačních týmů,  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč, výstupy se zaměřením na občana, 

obec, region, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074  



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN -  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ (MAP)  

PRO: 
• oblast vyváženého                     

a efektivního vzdělávání je pro 

rozvoj společnosti klíčový 

• hledání nových forem 

komunikace mezi zájmovými 

skupinami: školy/vzdělávací 

subjekty/zřizovatelé/děti/rodiče/ 

pedagogové/odborníci/úřady 

• detailní informovanost             

o aktuálních záměrech 

subjektů v regionu = možnost 

rozvoje spolupráce v zájmu 

zvýšení efektivity 

PROTI: 
• obsáhlost dokumentu a forem aktivit 

= neefektivní nakládání s finančními 

prostředky  

• načasování - v době zadání již existuje 

množství adekvátních dokumentů z 

oblasti školství (2013-15 Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce 

dle ORP, 2013-2016 – Strategie MAS, 

ITI, kraje, obcí… 

• smysluplnost - záměr školy musí být 

uveden v zásobníku projektů 

strategického rámce, jinak není 

uznatelným žadatelem o prostředky EU 



KOORDINACE STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ V ÚZEMÍ   
Z POZICE ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI REGIONŮ, KDE VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM 

PŘIROZENÝ POSTUP: 

• obec 

• svazek obcí 

• subjekt (podnikatel, nezisková 

organizace, vzdělávací instituce…) 

• MAS 

SYSTÉMOVÁ REALITA: 

• obec/svazek obcí 

• ORP  

• Kraj  

• ČR 

 



 

 

FORMY UCHOPENÍ „MAP“ V ORP PŘELOUČ 
PROSTŘEDNICTVÍM FUNKČNÍ „MAS“ 

NOVÉ FORMY SPOLUPRÁCE 

• pořádání tematických setkání 

pedagogů a odborníků – zjišťování 

poptávky škol 

• prezentace nabídky subjektů         

v regionu v oblasti vzdělávání – 

možnost zatraktivnění mimoškolní 

výuky – vědomí o místních zdrojích 

PŘENOS INFORMACÍ MEZI SUBJEKTY 

• Bulletin – autoři odborníci, pedagogové, 

představitelé subjektů v regionu 

• přenos informací mezi školami a 

zřizovateli x mezi subjekty napříč 

regionem - zajištěn v rámci aktivit MAS – 

efektivní podpora MŠ/ZŠ/obec při realizace 

záměru 

• VÝSTUPY PRŮBĚŽNĚ ZAPRACOVÁVÁNY DO STRATEGIE A AKTIVIT MAS 

• VÍCENÁSOBNÉ EFEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ INFORMACE, AKTIVITY, FINANCÍ  



 

 

PŘÍNOS „MAS“ V MIMOŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
• TÉMATA AKTIVIT SOUČÁSTÍ AKČNÍHO PLÁNU „MAP“ 

• CÍLENÁ OSVĚTA O MOŽNOSTECH A POTŘEBÁCH REGIONU  

Univerzita 3.věku e-senior 

Soutěž o nejlepšího zpracovatele PRO 



 

 

PŘÍNOS „MAS“ V MIMOŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

zvyšování kvality lokální produkce a služeb 
Národní geopark Železné hory – 

zvýšený potenciál pro tvorbu prac.míst 

prezentace = poznávání možností a potřeb ve spolupráci se školami = nabývání poznatků 



 

 

SPECIFICKÉ LOKÁLNÍ FORMY ZAJIŠŤOVÁNÍ 

ZPĚTNÉ VAZBY MEZI TEORIÍ A PRAXÍ … 

… absolventky Univerzity Pardubice pracují pro MAS …    

a to výborně 



„VÍTEJTE I VY“, 

Železnohorský region 

www.zeleznohorsky-region.cz 

Děkuji za pozornost 

Kateřina Korejtková,  

manažer venkovských regionů, koordinátor aktivit MAS ŽR, MAS RKH 

VN KONZULT, s.r.o., www.vnkonzult.cz   


