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ÚVOD

Místní akční plán (dále jen „MAP“) je v programovém období EU 2014–2020 nově uplatňovaným nástrojem horizontální i vertikální koordinace aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a v oblastech souvisejících. Prost ednictvím
MAPů by měli akté i v regionech dosáhnout dohody na prioritách, jednotně komunikovat s hierarchicky výše postavenými orgány ve ejné správy a p enášet systémové změny do praxe. Prost ednictvím MAPů by měla být zlepšena komunikace mezi jednotlivými aktéry a plánovací kultura na všech hierarchických úrovních.
MAPy jsou součástí tzv. akce KLIMA, která stojí na vizi: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměenou na maximální úspěch pro kaţdého ţáka a kaţdého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“ MAPy
se zamě ují primárně na děti a ţáky do patnácti let věku a na ešení místně specifických problémů a pot eb
v oblasti včasné péče, p edškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. MAPy jsou nástrojem
regionální politiky vzdělávání v jednotlivých regionech a jejich existence je klíčovou podmínkou financování některých záměrů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.1
MAP je ve správním obvodu obce s rozší enou působností (dále jen „SO“ a „ORP“) Frýdek-Místek (dále téţ „FM“)
p ipravován MAS Pobeskydí, z. s., v rámci projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek“ (MAP FM; dále jen „projekt“)
financovaného z OP VVV.2 Partnery realizátora projektu jsou MAS Slezská brána, z. s., a Statutární město Frýdek-Místek. Územní působností místní akční plánování navazuje na p edchozí projekt „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozší enou působností“ (Obce sobě), který v území
poloţil základy širší meziobecní spolupráce, kterých bylo škoda nevyuţít.
Projekt je realizován v reţimu základní úrovně MAPu a zahrnuje následující klíčové aktivity:
akční plánování,
evaluace,
ízení MAPu,
ízení projektu.






Vlastní MAP je výsledkem první klíčové aktivity: akčního plánování. Logika jeho vzniku respektuje konvenční logiku
strategického plánování. P edloţený strategický rámec (návrhová část) vychází ze zpracované analýzy3 a je dalším
podstatným výstupem tohoto procesu, na který následně naváţí akční plány zpracovávané s jednoletou frekvencí
pro dvouletá klouzavá období.
Území, pro které je MAP zpracováván, je značně velké a pestré a v oblastech vzdělávání a výchovy a v oblastech
souvisejících zde působí mnoho aktérů. Svá sídla zde mají desítky škol, z nichţ kaţdá je svým způsobem jiný svět
s jinými zkušenostmi, problémy a konkurenčními výhodami. Do oblasti působnosti MAPu dále zasahují aktivity
stovek organizací a agilních jednotlivců. Průběh místního akčního plánování a podoba p edloţeného strategického
rámce jsou těmito skutečnostmi ovlivněny. Strategický rámec, jeho vize, priority a cíle jsou široce dimenzovány,
aby pokryly aktuální pot eby všech aktérů v oblasti vzdělávání, působících v SO ORP FM. Je t eba mít na paměti,
ţe startovací čára a pot eby kaţdého aktéra jsou různé a soustavně se vyvíjí. P edpokládá se, ţe strategický rámec bude ţivým dokumentem, který bude v p ípadě pot eby aktualizován.
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MŠMT 2015.
Registrační číslo CZ.02.3.6Ř/0.0/0.0/15_005/0000365.
MAS Pobeskydí 2016a.

Úvod

2/31

2

METODIKA

Metodika a struktura tohoto strategického rámce se odvíjely od poţadavků daných závaznými postupy zpracování
MAPů4 a doporučenými metodikami zpracování MAPů a strategického rámce.5 Závazné postupy byly respektovány
p i tvorbě strategického rámce beze zbytku, doporučené metodiky p imě eně.6
Strategický rámec byl zpracován kombinací komunitních metod spočívajících v zapojení odborné ve ejnosti prost ednictvím pracovních skupin (dále jen „PS“), dotazníkových šet ení a konzultací s experty na problematiku
vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících. Výhodou bylo, ţe místní akční plánování probíhá v partnerství největšího
města regionu a dvou silných a zkušených místních akčních skupin. Realizační tým navíc sestává z osob, které
se problematikou rozvoje regionu dlouhodobě zabývají a disponují dostatečnými zkušenostmi s plánováním.
Projekt MAP FM je realizován MAS Pobeskydí, z. s., jejími partnery jsou MAS Slezská brána, z. s., a Statutární
město Frýdek-Místek. Pro pot eby místního akčního plánování byly vytvo eny následující organizační struktury
(jejich vzájemné vazby viz obrázek č. 1):




ídící výbor: nejvyšší orgán místního akčního plánování, reprezentující partnerství organizací působících
v oblasti vzdělávání a výchovy (jeho sloţení viz p íloha č. 2),
PS: garanti odborné stránky plánování (viz níţe; jejich sloţení viz p íloha č. 3),
realizační tým: výkonná sloţka s podpůrnou a facilitační funkcí ve vztahu k plánování (jeho sloţení viz
p íloha č. 4).

Obrázek č. 1: Organizační schéma místního akčního plánování

Základy strategického rámce byly poloţeny v průběhu analytické fáze plánování a metody v ní pouţité jsou důkladně popsány v analýze.7 Největší váhu v metodice tvorby strategického rámce realizační tým MAPu p ikládal
jednání PS, které byly tematicky vymezeny na základě potenciálních oblastí jejich zájmu. Celkem bylo vytvo eno
šest PS:


4
5
6
7

PS Mate inka byla vymezena jako specifická podle své cílové skupiny (děti p edškolního věku) a zabývala
se p edškolním vzděláváním a péčí, jeho dostupností, inkluzí a kvalitou. PS a oblast jejího zájmu byly defiMŠMT 2015.
MŠMT 2016a, b.
Důvody pro občasné odklony od doporučených metodik jsou popsány v analýze (MAS Pobeskydí 2016a).
MAS Pobeskydí 2016a.
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novány s vědomím toho, ţe p edškolní vzdělávání p edstavuje základní kámen pro dosahování dlouhodobých cílů v dalších tematicky zamě ených oblastech.
PS Gramotnost byla vymezena jako tematická podle základních kompetencí (ve smyslu znalostí a dovedností), které dosahování cílů v dalších tematicky zamě ených oblastech MAPu p inejmenším usnadňují. Zabývala se čtená skou a matematickou gramotností, rozvojem kompetencí dětí pro aktivní pouţívání cizího
jazyka, digitální, finanční, p írodovědnou, sociální a občanskou a pracovní (manuální) gramotností.
PS Region byla vymezena jako tematická a zabývala se environmentální výchovou, místními a regionálními tématy, civilní výchovou, rozvojem kulturního povědomí a vyjád ení a sociálních a občanských
kompetencí dětí. Společným jmenovatelem zahrnutých oblastí byly „sociální kompetence“ nezbytné k tomu, aby se jedinec stal integrální součástí komunity. Bez ohledu na to, jak široce je tato komunita chápána, začíná a končí v rodině, v konkrétním „tady a teď“.
PS Profese byla vymezena jako tematická a zabývala se rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí, jejich
kompetencemi v polytechnickém vzdělávání, kariérovým poradenstvím, rozvojem digitálních kompetencí
u dětí a vyučujících, cizími jazyky a komunikačními schopnostmi u dětí. Společným jmenovatelem zahrnutých opat ení jsou „profesní kompetence“, nezbytné k pozdějšímu, skutečně úspěšnému uplatnění dítěte
na trhu práce. K tomu je kromě znalostí a dovedností nezbytný „tah na bránu“ na straně dětí a zodpovědné vedení ze strany zkušenějších.
PS Šance byla vymezena jako prů ezová s ohledem na pot ebu zajištění rovných p íleţitostí pro kaţdé
dítě v kterékoli z výše uvedených oblastí zájmu tematicky vymezených PS. Zabývala se inkluzivním vzděláváním a podporou dětí ohroţených školním neúspěchem, podporou práce s rodinou, osvětou ve ejnosti
a podporou zaměstnavatele ve vztahu k inkluzi.
PS Zázemí byla vymezena jako prů ezová s ohledem na pot ebu zajištění odpovídajícího materiálního
a organizačního zázemí na úrovni jednotlivých organizací a v sítích jejich spolupráce. Bez tohoto zázemí
je dosahování jakýchkoli cílů ve výše uvedených oblastech působnosti jednotlivých PS obtíţné, ne-li nemyslitelné. PS se zabývala investicemi do rozvoje kapacit škol, manaţerským vzděláváním, legislativním
a administrativním prost edím a spoluprací.

Obrázek č. 2: Vymezení a vzájemné vazby oblastí působnosti pracovních skupin
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PS sestávaly ze zástupců škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, které se na základě p edchozího
či dodatečného oslovení nebo vlastního zájmu p ipojily k účasti na p ípravě MAPu. PS se sešly v průběhu tvorby
strategického rámce kaţdá jednou (od počátku projektu jiţ pot etí), aby za p ítomnosti facilitátora z realizačního
týmu diskutovaly nad návrhem společné vize, priorit a cílů v oblastech své vlastní působnosti. Z kaţdého jednání
byl po ízen audiozáznam a podrobný zápis. PS se sešly individuálně v termínech od Ř. do 26. srpna 2016.

Obrázek č. 3: Jednání pracovních skupin

Strategický rámec je hierarchicky strukturovaný. Na vrcholu hierarchie stojí vize, která p edstavuje nadčasové
zhmotnění p edstav zapojených aktérů o budoucí podobě regionálního vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících.
Tuto vizi v období do roku 2023 naplňují stanovené priority a cíle. K formulaci kaţdého cíle jsou pro lepší p edstavu p ipojeny indikativní p íklady opat ení a aktivit, jejichţ prost ednictvím je lze naplnit. Principiálně jsou však
vítány jakékoli další zde nezmíněné aktivity, které k dosaţení stanovených cílů p ispívají. Problematickým momentem formulace priorit a cílů je však skutečnost, ţe strategický rámec je zdrojově a organizačně ukotven ve vzduchoprázdnu (viz níţe).
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P ehled priorit a cílů je doplněn o vazby na povinná, doporučená a volitelná opat ení a indikátory jejich mě ení.
Vazby cílů na jednotlivá opat ení jsou odlišeny podle míry jejich relevance, má se však za to, ţe vzdělávání, výchova a věci související jsou navzájem provázány natolik úzce, ţe p ílišný redukcionismus a vysekávání jednotlivých prvků z kontextu komplexně uspo ádaného systému jsou ke škodě věci. Pro monitoring a evaluaci byl navrţen soubor jednotných indikátorů, z nichţ některé jsou platné univerzálně pro kaţdý navrţený cíl, jiné jsou specifické pro část z nich. Uplatnění tohoto souboru indikátorů umoţňuje hodnotit nejen kaţdý cíl, ale téţ všechny
priority a MAP jako celek.
Seznam investičních priorit vychází z p edběţného seznamu, který vznikl na základě dotazníkového šet ení
v analytické fázi a který byl samostatnou p ílohou analýzy.8 Projekty zanesené v tomto p edběţném seznamu byly
individuálně rozeslány školám, dalším organizacím působícím ve vzdělávání a jejich z izovatelům, aby revidovali
své záměry, doplnili chybějící informace a další podklady pot ebné k zanesení do seznamu investičních priorit
v souladu se závaznými postupy zpracování MAPů.9
Návrh strategického rámce včetně seznamu investičních priorit byl v návaznosti na proces jeho tvorby v průběhu
zá í zasílán členům ídícího výboru k p ipomínkování. Na základě došlých podnětů a p ipomínek byl finalizován
do stávající podoby a schválen ídícím výborem na jeho jednání 26. zá í 2016. P edpokládá se, ţe strategický
rámec včetně seznamu investičních priorit bude průběţně aktualizován podle pot eby.
Problematickým momentem a p edpokládaným nejvýznamnějším rizikem MAPu je absence reálného provázání
plánování s ízením jeho realizace. P estoţe plánovací období 2014–2020 by mělo být k datu zpracování tohoto
strategického rámce v plném proudu, v SO ORP FM (podobně jako v jiných územích) probíhá teprve p íprava
na toto období a není ani v náznacích z ejmé, s jakými zdroji můţe MAP počítat pro svou realizaci. To nahrává
vytvá ení široce, leč plytce formulovaných plánů, které jsou zdrojově zavěšeny ve vzduchoprázdnu. V území navíc
chybí autorita koordinující vzdělávání na regionální úrovni, která by realizaci MAPu ídila nebo p inejmenším monitorovala. V dané situaci nelze odhadnout, jak ambiciózní cíle můţe MAP stanovit a kdo bude za jejich naplňování
zodpovědný.
V textu jsou pouţívány následující zkratky:








8
9

FM
MAP
MŠ
ORP
PS
SO
ZŠ

Frýdek-Místek
místní akční plán
mate ská škola
obec s rozší enou působností
pracovní skupina
správní obvod
základní škola

MAS Pobeskydí 2016b.
MŠMT 2015.
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VIZE

Vize p edstavuje zhmotnění p edstav zapojených aktérů o budoucí podobě regionálního vzdělávání, výchovy
a věcí souvisejících. Její jádro svou platností p esahuje období působnosti tohoto strategického rámce a je svým
způsobem nadčasové.

Regionální systém vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících bude poskytovat všem dětem bez rozdílu pevný základ
pro osobní i pracovní ţivot. Toho bude dosaţeno kvalitními a efektivními vzdělávacími programy a opat eními
vedoucími k tomu, aby kaţdé dítě mohlo od svého raného věku plně vyuţít svého p irozeného potenciálu.
Školy, školská za ízení, další akté i činní ve vzdělávání, výchově a věcech souvisejících, jejich stávající či potenciální partne i ze soukromého, neziskového i ve ejného sektoru a rodiny budou spolupracovat na různých úrovních
všude, kde to bude zapot ebí, aby v regionu došlo k posílení vědomí vzájemné sounáleţitosti a společné odpovědnosti za budoucnost dětí. Školy budou sdílet své znalosti, zkušenosti, p íklady dobré praxe a další kapacity.
Specialisté různého druhu budou spolupracovat s jednotlivými pracovišti. Budou vybudována sdílená centra vybavená moderní technikou a pomůckami. Dětem budou zp ístupněna muzea, odborná pracoviště a zájmová centra,
coţ napomůţe jejich vzdělání a rozumné volbě budoucího povolání. Pro podporu spolupráce budou vytvo eny
podmínky prost ednictvím regionálního koordinačně-vzdělávacího centra, které bude zajišťovat školám, školským
za ízením a dalším aktérům činným ve vzdělávání, výchově a věcech souvisejících pot ebné zázemí.
Ve školách a vzdělávacích za ízeních bude rozvíjeno pot ebné zázemí tak, aby odpovídalo aktuálním trendům
ve vzdělávání. Opomíjeny nebudou ani alternativní způsoby vzdělávání a výchovy. Regionální témata budou jedním z pilí ů vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících a nedílnou součástí výuky.
Systém výuky bude p ipravovat děti na ţivot postavený kromě jiného na místních hodnotách tak, aby děti byly
schopny obstát v globálně propojeném světě. Navrţená opat ení nepovedou pouze ke zkvalitnění vzdělávání, ale
téţ ke zvýšení efektivity prost edků na ně vynakládaných.
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok
(Benjamin Franklin)
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PRIORITY A CÍLE

Pro období do roku 2023 tento MAP stanovuje čty i priority:





P edškolní vzdělávání
Modernizace, dostupnost a kvalita vzdělávání
Společné vzdělávání
Zázemí pro vzdělávání

Pro tyto priority je stanoveno sedmnáct cílů.

4.1

PRIORITA Č. 1

P edškolní vzdělávání
Priorita se svým zamě ením kryje s problémovou oblastí „P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost
– inkluze – kvalita“, stejnojmenným povinným opat ením a se zamě ením PS Mate inka a p edstavuje jedinou oblast jejího zájmu. Je definována jako specifická podle své cílové skupiny (děti p edškolního věku). Má se za to, ţe p edškolní vzdělávání p edstavuje základní kámen pro dosahování
dlouhodobých cílů v dalších prioritách a cílech. Priorita č. 1 má stanoveny t i cíle:




Personální zajištění p edškolního vzdělávání
Usnadnění p echodu dětí mezi mate skými a základními školami
Rozvoj zázemí p edškolního vzdělávání

4.1.1 CÍL Č. 1.1
Personální zajištění p edškolního vzdělávání
Cílem je posílení personálního zabezpečení p edškolní výuky a výchovy nejen o nové pedagogy,
asistenty a pomocné síly, ale také o administrativní pracovníky tak, aby kaţdé za ízení mělo
k dispozici dostatečné personální kapacity (vlastní či sdílené) pro svůj provoz a rozvoj. Tohoto cíle
by mělo být dosaţeno prost ednictvím opat ení a aktivit v oblastech zabezpečení personálních kapacit, jejich sdílení všude, kde by jejich individuální zabezpečení nebylo z různých důvodů moţné
nebo efektivní, zvyšování kvalifikace pedagogů a rozvoj jejich kompetencí atp.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:




Zabezpečení rozvoje p edškolního vzdělávání: posílení pedagogických sborů o chůvy, asistenty, pomocné
síly, nepedagogické pracovníky atp.
Sdílení kapacit v p edškolním vzdělávání: zastupitelnost pedagogů v MŠ a ZŠ u sloučených pracovišť, sdílení kapacit psychologů, logopedů a speciálních pedagogů v MŠ a ZŠ u sdílených pracovišť, sdílení kapacit
psychologů, logopedů a speciálních pedagogů v regionu atp.
Zvyšování kvalifikace pedagogů a rozvoj jejich kompetencí: stáţe, výměny, výjezdy a další vzdělávání
pedagogického sboru za účelem transferu p íkladů dobré praxe a zkušeností, vzdělávání pedagogů v hudební oblasti, v oblasti tělesného a pohybového rozvoje dětí a zdravovědy, stáţe pro absolventy st edních
a vysokých škol, kolegiální podpora a metodické kluby, školení a poradenství pro vedoucí pracovníky MŠ
v oblasti školského práva atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
a potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení, jejichţ úspěšná realizace je naplněním
stanoveného cíle de facto podmíněna (viz tabulka č. 1).
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Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 2.

4.1.2 CÍL Č. 1.2
Usnadnění p echodu dětí mezi mate skými a základními školami
Cílem je usnadnění p echodu dětí mezi MŠ a ZŠ. Jako nutné se jeví reagovat na tuto výzvu jiţ v MŠ,
kde lze efektivněji p edcházet následným problémům vzešlým ze špatné spolupráce mezi jednotlivými aktéry činnými ve vzdělávání a výchově. Tohoto cíle by mělo být dosaţeno prost ednictvím
opat ení a aktivit v oblastech rozvoje vzájemné spolupráce mezi aktéry činnými v p edškolním
vzdělávání, zlepšení komunikace mezi MŠ a rodiči atp.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:



Rozvoj spolupráce mezi aktéry činnými v p edškolním vzdělávání: rozvoj komunikace a spolupráce mezi
pedagogickými poradnami, rodiči, MŠ, ZŠ, orgány sociálně-právní ochrany dětí atp.
Rozvoj spolupráce mezi MŠ a rodiči: osvětové kampaně, schůze s rodiči, dny otev ených dve í, vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti komunikace s rodiči atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná a volitelná opat ení, jejichţ úspěšná realizace je naplněním
stanoveného cíle de facto podmíněna (viz tabulka č. 1).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 2.

4.1.3 CÍL Č. 1.3
Rozvoj zázemí p edškolního vzdělávání
Cílem je zajistit co nejlepší zázemí pro vedení výuky v MŠ, a to jak po stránce budování nových prostor či rekonstrukcí, modernizací a vybavení stávajících prostor, tak zlepšování kvalifikace a pracovních podmínek na straně zaměstnanců. Tohoto cíle by mělo být dosaţeno prost ednictvím širokého spektra investičních a neinvestičních opat ení a aktivit.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Rozvoj zázemí a vybavení MŠ: zavedení zdravé výţivy v MŠ včetně nutných úprav kuchyní a školení personálu, modernizace, bezbariérovost a úprava interiérů a exteriérů MŠ, budování nových učeben, sportovišť
a školních zahrad, vybavení učeben pomůckami, knihami a dalším vybavením a materiálem (pro děti i pedagogy), zavedení dílen, kuchyněk, ručních prací a dalších aktivit pro rozvoj manuální zručnosti a polytechnického vzdělávání, zajištění sdíleného nutričního poradce, rozší ení sociálního zázemí pro personál
atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
a potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení, jejichţ úspěšná realizace je naplněním
stanoveného cíle de facto podmíněna (viz tabulka č. 1).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 2.

4.1.4 VAZBY NA POVINNÁ A DOPORUČENÁ OPAT ENÍ
Vazby cílů priority č. 1 na povinná, doporučená a volitelná opat ení souhrnně prezentuje následující tabulka
(tabulka č. 1).

Priority a cíle

9/31

Tabulka č. 1: Vazba na povinná a doporučená opat ení: priorita č. 110
Opat ení

Cíle
1.1

1.2

1.3

P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

!!

!!

!!

Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

?

-

?

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním neúspěchem

?

!

-

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků

?

-

?

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání

?

-

?

Kariérové poradenství v základních školách

?

-

-

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků

?

-

?

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka

?

-

?

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků

?

-

?

Rozvoj kulturního povědomí a vyjád ení dětí a ţáků

?

-

?

Investice do rozvoje kapacit základních škol

-

-

-

Environmentální výchova

?

-

?

Rozvoj výuky regionálních / místních témat

?

-

?

Spolupráce s rodinou

?

!

?

Manaţerské vzdělávání pro editele

?

?

?

Rodinná výchova

?

-

-

Povinná opat ení

Doporučená opat ení

Volitelná opat ení

4.1.5 INDIKÁTORY
Indikátory cílů priority č. 1 souhrnně prezentuje následující tabulka (tabulka č. 2).

Tabulka č. 2: Indikátory: priorita č. 1
Indikátor

Cíle
1.1

1.2

1.3

Počet zavedených inovací







Počet realizovaných projektů







Počet realizovaných projektů spolufinancovaných z ve ejných zdrojů







Počet realizovaných projektů spolupráce







10

(!!): velmi silná vazba; (!): silná vazba; (?): slabá, resp. potenciální vazba.
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Indikátor

Cíle
1.1

1.2

1.3

Počet zapojených škol







Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy)







Počet zapojených externích osob (specialistů)







Počet zapojených externích osob (nespecialistů, včetně rodičů)



Počet nepedagogických zaměstnanců (obecně)





Podíl škol disponujících odpovídajícím zázemím





Podíl proškolených zaměstnanců







Počet podpo ených pedagogických i nepedagogických zaměstnanců











Počet podpo ených dětí a ţáků
Počet podpo ených prostor a ploch



Počet podpo ených souborů vnit ního vybavení



Počet podpo ených publikací, databází, nástrojů komunikace a sdílení informací







Počet podpo ených akcí







Počet podpo ených hodin výuky a výchovy
Počet podpo ených specializovaných pracovišť



Počet podpo ených sluţeb



Počet p ípadů sociálně-patologických jevů

4.2





PRIORITA Č. 2

Modernizace, dostupnost a kvalita vzdělávání
Priorita se svým zamě ením kryje s problémovými oblastmi „Čtená ská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání“, „Rozvoj kompetencí dětí pro aktivní pouţívání cizího jazyka“, „Místní
a regionální témata: územní identita a aktivní občanství“, „Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí“,
„Rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání“ a „Kariérové poradenství v základních školách“. Dále se kryje s adou povinných, doporučených a volitelných opat ení a se zamě eními PS
Gramotnost, Region a Profese. Priorita je definována jako tematická pro své zamě ení na rozvoj
základních, sociálních a profesních kompetencí, který by měl vést k maximálnímu moţnému vyuţití
potenciálu kaţdého dítěte. Priorita č. 2 má stanoveno devět cílů:










Rozvoj čtená ské gramotnosti
Rozvoj matematické gramotnosti
Rozvoj výuky cizích jazyků a komunikačních schopností
Rozvoj sociální a občanské gramotnosti v základním vzdělávání
Rozvoj environmentální výchovy
Rozvoj podnikavosti a finanční gramotnosti v základním vzdělávání
Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání
Rozvoj digitálních kompetencí dětí, ţáků a vyučujících
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
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4.2.1 CÍL Č. 2.1
Rozvoj čtená ské gramotnosti
Cílem je zabezpečit podmínky pro rozvoj čtená ské gramotnosti dětí a ţáků. Tohoto cíle by mělo být
dosaţeno jak zlepšováním materiálního zázemí a zvyšováním kvalifikace pedagogů na jedné straně,
tak motivací dětí na druhé straně. Nedílnou součástí tohoto cíle je propojení výuky čtená ské gramotnosti s reálným osobním i pracovním ţivotem.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Zajištění podmínek pro rozvoj čtená ské gramotnosti: čtená ské dílny, koutky a studovny včetně jejich
vybavení pomůckami a dalším vybavením, sdílení specialistů v oblasti čtená ské gramotnosti, školení pedagogů v oblasti čtená ské gramotnosti, čtení s dětmi, autorská čtení, literární soutěţe, spolupráce s knihovnami, exkurze rozvíjející čtená skou gramotnost, dramatická výchova, workshopy, školní redakce a publikování školních časopisů, sdílení výukových metod v oblasti čtená ské gramotnosti, doplňování kniţního
fondu atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“
a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 3).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 5.

4.2.2 CÍL Č. 2.2
Rozvoj matematické gramotnosti
Cílem je vytvo it takové prost edí, ve kterém se ţáci budou cítit motivováni pro studium a pochopení matematiky. Součástí tohoto cíle je také rozvoj logického myšlení, které p edstavuje neodmyslitelný základ pro hlubší pochopení matematiky. Tohoto cíle by mělo být dosaţeno jak zlepšováním
materiálního, personálního a organizačního zázemí, tak rozvojem metod výuky propojujících matematiku a logické myšlení s běţným osobním i pracovním ţivotem.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:




Zajištění podmínek pro rozvoj matematické gramotnosti: vytvá ení specializovaných matematických učeben a jejich vybavení pomůckami a dalším vybavením, programy rozvoje logického myšlení, sdílení specialistů v oblasti matematické gramotnosti, školení pedagogů v oblasti matematické gramotnosti, sdílení výukových metod v oblasti matematické gramotnosti, matematické soutěţe a exkurze atp.
Matematika v praktickém ţivotě a praxi: výuka matematiky pro běţné ţivotní situace atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“
a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 3).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 5.

4.2.3 CÍL Č. 2.3
Rozvoj výuky cizích jazyků a komunikačních schopností
Cílem je vytvo it podmínky pro prohloubení znalostí ţáků v oblasti cizích jazyků. Ty se stále více
stávají nepostradatelnou podmínkou pro úspěšné pracovní uplatnění i osobní ţivot. Ţáci by se měli
naučit cizí jazyky zejména aktivně pouţívat, a to jak v reálném osobním ţivotě, tak pro svou budoucí praxi. Tohoto cíle by mělo být dosaţeno prost ednictvím opat ení a aktivit zamě ených na zkvalitnění materiálních, personálních a organizačních podmínek výuky.

Priority a cíle
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P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce: sdílení rodilí mluvčí, mezinárodní prost edí, výměnné
pobyty a výjezdy do zahraničí, konverzačně zamě ené krouţky, kurzy cizích jazyků vedené cizinci, výuka
p edmětů v cizích jazycích, vícejazyčné knihovny, vzdělávání pedagogů v oblasti jazykové gramotnosti,
podpora výuky za pomocí cizojazyčných médií a časopisů, vzdělávání vyučujících v oborovém cizím jazyce
atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka“
a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 3).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 5.

4.2.4 CÍL Č. 2.4
Rozvoj sociální a občanské gramotnosti v základním vzdělávání
Cílem je podpo it společenské dovednosti ţáků prost ednictvím rozvoje občanské a civilní výchovy
a kulturního povědomí. Opat ení a aktivity se zamě ují p edevším na regionální témata, která bývají
současným systémem vzdělávání často opomíjena. Nedílnou součástí tohoto cíle je p ipravit ţáky
na to, aby se nejen stali plnohodnotnou součástí společnosti, ale aby také byli p ipraveni čelit nenadálým a těţko p edvídatelným ţivotním situacím.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:




Občanská výchova: spolupráce se soukromým sektorem, cvičné byty, dětské zastupitelstvo, participativní
rozpočet a spolupráce s obcí, socializační výjezdy dětí a ţáků atp.
Civilní výchova: spolupráce s integrovaným záchranným sborem a dalšími vhodnými aktéry, výuka dopravní bezpečnosti, výuka první pomoci, cvičení v p írodě a záţitková výuka, soutěţe, vytvá ení p íruček civilní
obrany atp.
Rozvoj kulturního povědomí: soutěţe, exkurze a výjezdy, informační výměny o chystaných akcích v regionu, vyuţití místního a regionálního potenciálu pro vzdělávací aktivity atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků“ a silnou,
resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 3).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 5.

4.2.5 CÍL Č. 2.5
Rozvoj environmentální výchovy
Cílem je vytvo it komplexní program environmentálně zamě ené výuky a výchovy dětí a ţáků s vyuţitím místního a regionálního potenciálu. Tohoto má být dosaţeno prost ednictvím rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zkvalitňování materiálního, personálního a organizačního zázemí výuky, včetně rozvoje kapacit environmentálních center a rozvoje vzájemné spolupráce, a prost ednictvím terénních exkurzí.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Podpora a rozvoj environmentální výchovy: po ízení pomůcek pro environmentální výchovu, exkurze
a výjezdy za účelem prohloubení environmentálního cítění, budování environmentálních center, rozvoj sítí
a spolupráce mezi novými a stávajícími environmentálními centry, podpora sociálně slabých rodin na účasti
dětí p i výjezdních akcích, vytvo ení balíčku environmentálně zamě ené výuky postaveného na lokálních
kapacitách, vyuţití místního a regionálního potenciálu pro vzdělávací aktivity atp.
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Cíl má velmi silnou vazbu na volitelná opat ení „Environmentální výchova“ a „Rozvoj výuky regionálních / místních
témat“ a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 3).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 5.

4.2.6 CÍL Č. 2.6
Rozvoj podnikavosti a finanční gramotnosti v základním vzdělávání
Cílem je vytvo it podmínky, aby si ţáci osvojili základní dovednosti z oblasti podnikání tak, aby
se v budoucnu sami nebáli začít podnikat. Tohoto cíle bude dosaţeno jednak prohloubením jejich
finanční gramotnosti, ale také poukázáním na dobré p íklady z praxe. Prost ednictvím regionálního
podnikatelského trenaţeru si ţáci budou moci svůj podnikatelský zájem realizovat „nanečisto“.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:




Rozvoj podnikavosti dětí: vytvo ení regionálního podnikatelského trenaţeru, výuka finanční gramotnosti,
propagace drobného podnikání, prezentace dobrých p íkladů z praxe, vzdělávání vyučujících v oblasti finanční gramotnosti, informační portál s nabídkou kurzů, firem a exkurzí, spolupráce se soukromým sektorem p i výuce finanční gramotnosti, vybavení a pomůcky zamě ené na výuku finanční gramotnosti, podnikavosti a kritického myšlení, vyuţití místního a regionálního potenciálu pro vzdělávací aktivity, prohloubení
spolupráce se st edními a vysokými školami atp.
Rozvoj kritického myšlení: mediální výchova atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na doporučené opat ení „Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků“ a silnou, resp.
potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 4).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 6.

4.2.7 CÍL Č. 2.7
Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání
Cílem je vytvo it takové podmínky na základních školách, aby byli ţáci motivováni pro další studium
či uplatnění v technicky zamě ených oborech. Tohoto cíle bude dosaţeno rozvojem materiálního,
personálního a organizačního zázemí. Nedílnou součástí opat ení a aktivit naplňujících tento cíl
je spolupráce se soukromými podnikatelskými subjekty, st edními a vysokými školami a rodiči.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Rozvoj technického vybavení a zázemí pro polytechnické vzdělávání: technicky zamě ené workshopy,
vzdělávání vyučujících v oblasti polytechnického vzdělávání, cvičné dílny, sdílené mobilní speciální cvičné
dílny, zázemí pro polytechnické vzdělávání, stavebnice a další pomůcky pro polytechnické vzdělávání, navýšení počtu vyučovacích hodin v polytechnickém vzdělávání, vyuţití metody CLIL v technických p edmětech, navázání spolupráce se soukromým sektorem p i výuce polytechnického vzdělávání, finanční a personální zabezpečení exkurzí a školení, soutěţe v oblasti polytechnického vzdělávání atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na doporučené opat ení „Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání“
a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 4).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 6.

Priority a cíle

14/31

4.2.8 CÍL Č. 2.8
Rozvoj digitálních kompetencí dětí, ţáků a vyučujících
Rozvoj digitálních kompetencí dětí naráţí na rychle se rozvíjející technologie a na rychle zastarávající vybavení ve školách. Cílem je p eklenout tento problém a vybudovat na školách dostatečně kvalitní zázemí pro výuku aktuálních trendů v informačních technologiích. Součástí opat ení a aktivit
naplňujících tento cíl je rozvoj lidských zdrojů ve školách.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Rozvoj technického vybavení a zázemí pro IT vzdělávání: modernizace softwaru a hardwaru, obnova
a údrţba po ízeného vybavení, sdílený správce sítě, IT odborník, sdílené multimediální centrum, hromadné
licence softwarových produktů, vzdělávání vyučujících v oblasti IT atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků“ a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 4).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 6.

4.2.9 CÍL Č. 2.9
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
Cílem je zavést a rozvinout na školách v širším mě ítku kariérové poradenství, které ţákům napomůţe p i volbě vhodného povolání. Součástí opat ení a aktivit naplňujících tento cíl je rozvoj spolupráce škol se soukromými podnikatelskými subjekty, st edními a vysokými školami a v neposlední
adě s rodiči.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Vytvá ení podmínek pro zlepšení uplatnitelnosti ţáků na trhu práce: kariérový poradce, psycholog, exkurze
po moţných budoucích pracovištích, databáze kontaktů a exkurzí, kariérové poradenství odborníky na trh
práce, testování dětí ohledně ideálního budoucího uplatnění na trhu práce, zapojení rodičů do výběru budoucího povolání, spolupráce se st edními a vysokými školami pro lepší budoucí pracovní uplatnění ţáků
atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na doporučené opat ení „Kariérové poradenství v základních školách“ a silnou, resp.
potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 4).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 6.

4.2.10 VAZBY NA POVINNÁ A DOPORUČENÁ OPAT ENÍ
Vazby cílů priority č. 2 na povinná, doporučená a volitelná opat ení souhrnně prezentují následující tabulky
(tabulka č. 3 a tabulka č. 4).
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Tabulka č. 3: Vazba na povinná a doporučená opat ení: priorita č. 2 (1. část)11
Opat ení

Cíle
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

?

?

?

?

?

Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

!!

!!

!

?

?

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním neúspěchem

!

?

?

!

?

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků

?

!

?

!

?

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání

?

!

?

?

!

Kariérové poradenství v základních školách

-

-

-

-

-

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků

-

!

-

-

?

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka

-

-

!!

?

?

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků

?

?

?

!!

!

Rozvoj kulturního povědomí a vyjád ení dětí a ţáků

?

-

?

!

!

Investice do rozvoje kapacit základních škol

!

!

!

!

!

Environmentální výchova

?

?

?

!

!!

Rozvoj výuky regionálních / místních témat

!

?

?

!

!!

Spolupráce s rodinou

?

?

?

!

?

Manaţerské vzdělávání pro editele

-

-

-

-

-

Rodinná výchova

-

-

-

!

-

Povinná opat ení

Doporučená opat ení

Volitelná opat ení

Tabulka č. 4: Vazba na povinná a doporučená opat ení: priorita č. 2 (2. část)12
Opat ení

Cíle
2.6

2.7

2.8

2.9

P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

?

?

?

?

Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

!

!

?

-

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním neúspěchem

?

?

?

?

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků

!!

!

?

?

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání

!

!!

?

-

Povinná opat ení

Doporučená opat ení

11
12

(!!): velmi silná vazba; (!): silná vazba; (?): slabá, resp. potenciální vazba.
(!!): velmi silná vazba; (!): silná vazba; (?): slabá, resp. potenciální vazba.
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Cíle

Opat ení

2.6

2.7

2.8

2.9

?

-

-

!!

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků

?

?

!!

-

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka

-

?

-

-

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků

?

?

-

-

Rozvoj kulturního povědomí a vyjád ení dětí a ţáků

-

-

-

-

Investice do rozvoje kapacit základních škol

!

!

!

-

Environmentální výchova

?

!

?

-

Rozvoj výuky regionálních / místních témat

!

?

-

-

Spolupráce s rodinou

?

?

-

!

Manaţerské vzdělávání pro editele

-

-

-

-

Rodinná výchova

-

-

-

?

Kariérové poradenství v základních školách
Volitelná opat ení

4.2.11 INDIKÁTORY
Indikátory cílů priority č. 2 souhrnně prezentují následující tabulky (tabulka č. 5 a tabulka č. 6).

Tabulka č. 5: Indikátory: priorita č. 2 (1. část)
Indikátor

Cíle
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Počet zavedených inovací











Počet realizovaných projektů











Počet realizovaných projektů spolufinancovaných z ve ejných zdrojů











Počet realizovaných projektů spolupráce











Počet zapojených škol









Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy)









Počet zapojených externích osob (specialistů)









Počet zapojených externích osob (nespecialistů, včetně rodičů)







Podíl škol disponujících odpovídajícím zázemím









Podíl proškolených zaměstnanců









Počet podpo ených pedagogických i nepedagogických zaměstnanců









Počet podpo ených dětí a ţáků









Počet nepedagogických zaměstnanců (obecně)
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Indikátor

Cíle
2.1

2.2

2.3

Počet podpo ených prostor a ploch







2.4

2.5


Počet podpo ených souborů vnit ního vybavení









Počet podpo ených publikací, databází, nástrojů komunikace a sdílení informací









Počet podpo ených akcí









Počet podpo ených hodin výuky a výchovy







Počet podpo ených specializovaných pracovišť



Počet podpo ených sluţeb



Počet p ípadů sociálně-patologických jevů

Tabulka č. 6: Indikátory: priorita č. 2 (2. část)
Indikátor

Cíle
2.6

2.7

2.8

2.9

Počet zavedených inovací









Počet realizovaných projektů









Počet realizovaných projektů spolufinancovaných z ve ejných zdrojů









Počet realizovaných projektů spolupráce









Počet zapojených škol









Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy)





Počet zapojených externích osob (specialistů)





Počet zapojených externích osob (nespecialistů, včetně rodičů)





Podíl škol disponujících odpovídajícím zázemím







Podíl proškolených zaměstnanců







Počet podpo ených pedagogických i nepedagogických zaměstnanců









Počet podpo ených dětí a ţáků









Počet podpo ených prostor a ploch







Počet podpo ených souborů vnit ního vybavení







Počet podpo ených publikací, databází, nástrojů komunikace a sdílení informací







Počet podpo ených akcí







Počet podpo ených hodin výuky a výchovy





Počet podpo ených specializovaných pracovišť





Počet podpo ených sluţeb











Počet nepedagogických zaměstnanců (obecně)

Počet p ípadů sociálně-patologických jevů

Priority a cíle
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4.3

PRIORITA Č. 3

Společné vzdělávání
Priorita se svým zamě ením kryje s problémovou oblastí „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohroţených školním neúspěchem“, stejnojmenným povinným opat ením a se zamě ením PS Šance
a p edstavuje jedinou oblast jejího zájmu. Je definována jako prů ezová podle svého zamě ení
na děti se specifickými pot ebami. Má se za to, ţe jejich začleňování vyţaduje informace, metodické
vedení a úzkou spolupráci škol a dalších organizací působících ve vzdělávání a sociální sfé e
s rodinami a ve ejností obecně. Priorita č. 3 má stanoveny dva cíle:



Rozvoj kvalitního společného vzdělávání
Rozvoj spolupráce s rodinou v oblasti prevence společensky problematických oblastí

4.3.1 CÍL Č. 3.1
Rozvoj kvalitního společného vzdělávání
Cílem je zavést a v širším mě ítku rozvinout kvalitní inkluzivní vzdělávání na základních školách. Pro
naplnění cíle je nutné posílit pedagogický sbor o specialisty na práci s dětmi, které vyţadují specifický p ístup a více pozornosti, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a informací
v pedagogickém sboru, prohloubit spolupráci mezi školami, dalšími organizacemi zabývajícími
se inkluzí, rodiči a ve ejností v nejširším slova smyslu.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:




Rozvoj společného vzdělávání ve školách: z ízení pozice specialisty (speciálního pedagoga, psychologa)
na inkluzi na kaţdé ZŠ, zavedení pozice sdíleného specialisty (speciálního pedagoga, psychologa) na inkluzi
pro malé ZŠ, vzdělávání a motivace pedagogických pracovníků zabývajících se inkluzí na úrovni jednotlivých škol, podpora volnočasových aktivit jakoţto nástroje inkluzivního vzdělávání atp.
Koordinace, informovanost, vzdělávání a výměna zkušeností ohledně inkluze na regionální úrovni: vytvo ení regionálního koordinačního centra zabývajícího se inkluzí, poradenstvím a transferem p íkladů dobré
praxe, zvyšování informovanosti o inkluzi prost ednictvím regionálních konferencí, seminá ů a školení, vytvo ení informačního portálu zabývajícího se problematikou inkluzivního vzdělávání, kampaň na osvětu veejnosti, spolupráce škol a dalších institucí a aktérů v oblasti inkluzivního vzdělávání atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na povinné opat ení „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním
neúspěchem“ a silnou, resp. potenciální vazbu na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka
č. 7).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 8.

4.3.2 CÍL Č. 3.2
Rozvoj spolupráce s rodinou v oblasti prevence společensky problematických oblastí
Cílem je prohloubit spolupráci s rodinou p i ešení společensky problematických oblastí. ada problémů p i vzdělávání dětí vychází z prost edí, ve kterém se pohybují. Snahy pedagogů jsou pak často ma eny nepochopením na straně rodičů. Zlepšením spolupráce by se mělo dosáhnout souladu
mezi tím, co se učí ţáci doma, a tím, co se učí ve škole.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Rozvoj preventivních opat ení proti sociálně-patologickým jevům: besedy a p ednášky z oblasti prevence
sociálně-patologických jevů atp.

Priority a cíle
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Osvěta v oblasti demokracie, práv a povinností: besedy a p ednášky z oblasti demokracie, práv a povinností atp.
Etická výchova: Besedy a p ednášky z oblasti etické výchovy atp.




Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Spolupráce s rodinou“ a silnou, resp. potenciální vazbu na další
povinná a volitelná opat ení (viz tabulka č. 7).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 8.

4.3.3 VAZBY NA POVINNÁ A DOPORUČENÁ OPAT ENÍ
Vazby cílů priority č. 3 na povinná, doporučená a volitelná opat ení souhrnně prezentuje následující tabulka
(tabulka č. 7).

Tabulka č. 7: Vazba na povinná a doporučená opat ení: priorita č. 313
Opat ení

Cíle
3.1

3.2

P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

?

?

Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

!

-

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním neúspěchem

!!

!

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků

?

-

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání

?

-

Kariérové poradenství v základních školách

?

-

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků

?

-

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka

?

-

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků

!

?

Rozvoj kulturního povědomí a vyjád ení dětí a ţáků

?

?

Investice do rozvoje kapacit základních škol

!

-

Environmentální výchova

?

-

Rozvoj výuky regionálních / místních témat

?

-

Spolupráce s rodinou

!

!!

Manaţerské vzdělávání pro editele

-

-

Rodinná výchova

?

-

Povinná opat ení

Doporučená opat ení

Volitelná opat ení

13

(!!): velmi silná vazba; (!): silná vazba; (?): slabá, resp. potenciální vazba.

Priority a cíle
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4.3.4 INDIKÁTORY
Indikátory cílů priority č. 3 souhrnně prezentuje následující tabulka (tabulka č. 8).

Tabulka č. 8: Indikátory: priorita č. 3
Indikátor

Cíle
3.1

3.2

Počet zavedených inovací





Počet realizovaných projektů





Počet realizovaných projektů spolufinancovaných z ve ejných zdrojů





Počet realizovaných projektů spolupráce





Počet zapojených škol





Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy)





Počet zapojených externích osob (specialistů)



Počet zapojených externích osob (nespecialistů, včetně rodičů)



Počet nepedagogických zaměstnanců (obecně)





Podíl škol disponujících odpovídajícím zázemím
Podíl proškolených zaměstnanců



Počet podpo ených pedagogických i nepedagogických zaměstnanců



Počet podpo ených dětí a ţáků



Počet podpo ených prostor a ploch
Počet podpo ených souborů vnit ního vybavení
Počet podpo ených publikací, databází, nástrojů komunikace a sdílení informací



Počet podpo ených akcí





Počet podpo ených hodin výuky a výchovy
Počet podpo ených specializovaných pracovišť



Počet podpo ených sluţeb



Počet p ípadů sociálně-patologických jevů



4.4



PRIORITA Č. 4

Zázemí pro vzdělávání
Priorita se svým zamě ením kryje s problémovými oblastmi „Investice do rozvoje kapacit škol“,
„Manaţerské vzdělávání“ a „Institucionální zázemí, partnerství a spolupráce“. Dále se kryje s jim
odpovídajícími volitelnými opat eními, se zamě ením PS Zázemí a p edstavuje jedinou oblast jejího
zájmu. Je definována jako prů ezová s ohledem na pot ebu zajištění odpovídajícího materiálního
a organizačního zázemí na úrovni jednotlivých organizací a v sítích jejich spolupráce. Bez tohoto

Priority a cíle

21/31

zázemí je dosahování jakýchkoli cílů ve výše uvedených prioritách obtíţné, ne-li nemyslitelné. Priorita č. 4 má stanoveny t i cíle:




Manaţerské vzdělávání
Posílení institucionálního zázemí a spolupráce
Rozvoj kapacit škol

4.4.1 CÍL Č. 4.1
Manaţerské vzdělávání
Cílem je podpo it rozvoj manaţerských schopností vedení škol, aby bylo dosaţeno optimálních výkonů pedagogického sboru, docházelo k ţádoucímu rozvoji vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících
v souladu s cíli škol a se zájmy dětí a aby se školy snáze a lépe vyrovnávaly se svými výzvami.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:


Manaţerské vzdělávání: manaţerské vzdělávání, měkké dovednosti, vůdcovství atp.

Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Manaţerské vzdělávání pro editele“ a potenciální vazbu na povinné opat ení „P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (viz tabulka č. 9).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 10.

4.4.2 CÍL Č. 4.2
Posílení institucionálního zázemí a spolupráce
Cílem je zkvalitnit v regionu institucionální prost edí a podpo it partnerskou spolupráci. Prost ednictvím opat ení a aktivit naplňujících tento cíl by mělo být dosaţeno výrazného zlepšení zázemí pro
vzdělávání, výchovu a věci související.
P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:



Posílení institucionálního zázemí: informační a poradenské sluţby, vytvo ení informačního portálu, vytvá ení a obnova činnosti metodických klubů, sdílený administrativní aparát pro školy v regionu, vytvo ení regionálního koordinačního centra zast ešujícího rozvoj vzdělávání atp.
Partnerská spolupráce: výměna zkušeností, síťování, podpora zavádění alternativ ve školství, budování
partnerské spolupráce s rozličnými aktéry v regionu atp.

Cíl má potenciální vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 9).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 10.

4.4.3 CÍL Č. 4.3
Rozvoj kapacit škol
Cílem je všestranný rozvoj materiálního zázemí škol a dalších organizací působících ve vzdělávání.
Součástí tohoto cíle je budování, modernizace, rekonstrukce a obnova pot ebných prostor, ploch
a jejich vybavení, nezahrnutých v jiných cílech tohoto strategického rámce.

Priority a cíle
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P íklady opat ení a aktivit naplňujících cíl:
Rozvoj, rekonstrukce a modernizace zázemí: rozvoj kapacit škol, rozši ování a modernizace budov a obnova za ízení, rozvoj, rekonstrukce a modernizace doprovodných součástí škol (kuchyně, jídelny, druţiny, tělocvičny, zahrady, sportoviště, hygienické zázemí atd.), rozvoj bezbariérovosti ve školách atp.



Cíl má velmi silnou vazbu na volitelné opat ení „Investice do rozvoje kapacit základních škol“ a silnou vazbu
na další povinná, doporučená a volitelná opat ení (viz tabulka č. 9).
Indikátory cíle shrnuje tabulka č. 10.

4.4.4 VAZBY NA POVINNÁ A DOPORUČENÁ OPAT ENÍ
Vazby cílů priority č. 4 na povinná, doporučená a volitelná opat ení souhrnně prezentuje následující tabulka
(tabulka č. 9).

Tabulka č. 9: Vazba na povinná a doporučená opat ení: priorita č. 414
Opat ení

Cíle
4.1

4.2

4.3

P edškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

?

?

-

Čtená ská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

-

?

!

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a ţáků ohroţených školním neúspěchem

-

?

!

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a ţáků

-

?

!

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků v polytechnickém vzdělávání

-

?

!

Kariérové poradenství v základních školách

-

?

-

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a ţáků

-

?

!

Rozvoj kompetencí dětí a ţáků pro aktivní pouţívání cizího jazyka

-

?

!

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a ţáků

-

?

!

Rozvoj kulturního povědomí a vyjád ení dětí a ţáků

-

?

!

Investice do rozvoje kapacit základních škol

-

?

!!

Environmentální výchova

-

?

!

Rozvoj výuky regionálních / místních témat

-

?

!

Spolupráce s rodinou

-

?

-

Manaţerské vzdělávání pro editele

!!

?

-

Rodinná výchova

-

?

-

Povinná opat ení

Doporučená opat ení

Volitelná opat ení

14

(!!): velmi silná vazba; (!): silná vazba; (?): slabá, resp. potenciální vazba.
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4.4.5 INDIKÁTORY
Indikátory cílů priority č. 4 souhrnně prezentuje následující tabulka (tabulka č. 10).

Tabulka č. 10: Indikátory: priorita č. 4
Indikátor

Cíle
4.1

4.2

4.3

Počet zavedených inovací







Počet realizovaných projektů







Počet realizovaných projektů spolufinancovaných z ve ejných zdrojů







Počet realizovaných projektů spolupráce







Počet zapojených škol





Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy)



Počet zapojených externích osob (specialistů)



Počet zapojených externích osob (nespecialistů, včetně rodičů)



Počet nepedagogických zaměstnanců (obecně)
Podíl škol disponujících odpovídajícím zázemím
Podíl proškolených zaměstnanců



Počet podpo ených pedagogických i nepedagogických zaměstnanců





Počet podpo ených dětí a ţáků
Počet podpo ených prostor a ploch



Počet podpo ených souborů vnit ního vybavení



Počet podpo ených publikací, databází, nástrojů komunikace a sdílení informací
Počet podpo ených akcí






Počet podpo ených hodin výuky a výchovy
Počet podpo ených specializovaných pracovišť



Počet podpo ených sluţeb



Počet p ípadů sociálně-patologických jevů

Priority a cíle
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5

INVESTIČNÍ PRIORITY

Seznam investičních priorit, shrnující investiční pot eby škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, je samostatnou p ílohou tohoto strategického rámce.15

15

MAS Pobeskydí 2016c.

Investiční priority
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P ÍLOHY
1.

Pouţité zdroje

2.

Sloţení ídícího výboru

3.

Sloţení pracovních skupin

4.

Sloţení realizačního týmu

P ílohy
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P ÍLOHA Č. 1: POUŢITÉ ZDROJE
1.

MAS POBESKYDÍ (2016a): Místní akční plán Frýdek-Místek. Analýza, v. 2016/06. T anovice: MAS Pobeskydí.

2.

MAS POBESKYDÍ (2016b): Místní akční plán Frýdek-Místek. P edběţný seznam investičních priorit,
v. 2016/06. T anovice: MAS Pobeskydí.

3.

MAS POBESKYDÍ (2016c): Místní akční plán Frýdek-Místek. Seznam investičních priorit, v. 2016/0ř. T anovice: MAS Pobeskydí.

4.

MŠMT (2015): Postupy zpracování místních akčních plánů. P íloha č. 2 výzvy k p edkládání projektů. Praha: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy.

5.

MŠMT (2016a): Místní akční plán. Praha: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy.

6.

MŠMT (2016b): Strategický rámec MAP. Praha: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy.

P íloha č. 1: Pouţité zdroje
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P ÍLOHA Č. 2: SLOŢENÍ

ÍDÍCÍHO VÝBORU

Tabulka č. 11: Sloţení ídícího výboru16
Irena Babicová

Obec Baška

Petr Baďura

Město Paskov

Markéta Hrubišová

Rodinné centrum Sk ítek (organizační sloţka obce Praţmo)

Antonie Landová

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t . T. G. Masaryka 454

Pavel Machala

Statutární město Frýdek-Místek

David Novák

MAS Slezská brána, z. s.

Dana Nováková

MAS Pobeskydí, z. s.

Sylva Sládečková

Statutární město Ostrava

Dalibor Šlachta

Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní t ída 11

Petra Vlkošová

St edisko volného času Klíč, p íspěvková organizace

Jaroslav Votýpka

LUSTON o.p.s.

Ji í Vzientek

Moravskoslezský kraj

Kristýna Ţiţková

Moravskoslezský kraj

16

Stav k 31. srpnu 2016.
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P ÍLOHA Č. 3: SLOŢENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
Tabulka č. 12: Sloţení pracovních skupin17
Pracovní skupina Mate inka
Šárka Čerňáková
Dagmar Fusková
Michaela Harvišová
Bohdana Jurášková
Vítězslava Karasová
Eva Kavková
Martin Kocur
Pavla Kozáková
Jana Krátká
Ilja Matoušková
Ivana Matulová
Vladimíra Nytrová
Antonie Ond eková
Jarmila Petrošová
Hana Polachová
Eva Slezáčková
Monika Stoláriková
Pavlína Šponarová
Pavla Tvrdoňová
Vendula Wroţynová

Mate ská škola Mate ídouška, Frýdek-Místek, J. Boţana 3141
Mate ská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
Mate ská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Mate ská škola Sněţenka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 17ř0
Mate ská škola Brušperk, Sportovní 520, p íspěvková organizace
Mate ská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Mate ská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 231Ř
Mate ská škola Kouzelný svět
Základní škola a Mate ská škola Bruzovice
St ední škola, Základní škola a Mate ská škola, Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Mate ská škola Mate ídouška, Frýdek-Místek, J. Boţana 3141
Mate ská škola Praţmo, p íspěvková organizace, okres Frýdek-Místek
Základní škola a Mate ská škola epiště, p íspěvková organizace
Mate ská škola Paskov, p íspěvková organizace
Mate ská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola T anovice, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola Morávka, p íspěvková organizace
Mate ská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.
Mate ská škola Kouzelný svět
Pracovní skupina Gramotnost

Lenka Drahotuská
Alexandra Filarová
Alena Lévová
Věra Mikolášová
David Molitor
Karla Peterková
Hana Pščolková
Dagmar Raabová
Denisa Roţnovská Rojíčková
Hana Ulčáková
Yweta Vítková

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t . T. G. Masaryka 454
Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Základní škola a Mate ská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p íspěvková organizace
GALILEO SCHOOL – bilingvní mate ská škola a základní škola, s. r. o.
Základní škola a mate ská škola T anovice, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Městská knihovna Vratimov
Jubilejní Masarykova základní škola a mate ská škola Sedliště
Základní škola a mate ská škola Frýdek-Místek – Skalice 1ř2, p íspěvková organizace
Základní škola a Mate ská škola Kozlovice, p íspěvková organizace
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t . T. G. Masaryka 454

Petr Jaroš
Dagmar Jiskrová
Eva Ju icová
Irena Liberdová
Renáta Míčková
Tomáš Mitura
Pavel Olšovský
Ilona Racková
Igor Slováček
Jakub Tichý
Gabriela Tomiczková

Základní škola a mate ská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Obec Fryčovice
Základní škola a mate ská škola Ţabeň, p íspěvková organizace
Městská knihovna Frýdek-Místek
Dům dětí a mládeţe Vratimov, p íspěvková organizace
Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Jubilejní Masarykova základní škola a mate ská škola Sedliště
Základní škola a mate ská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola Nošovice, p íspěvková organizace
Národní dům Frýdek-Místek „p íspěvková organizace“
ŠOV T anovice, o.p.s.

Pracovní skupina Region

17

Stav k 31. srpnu 2016.

P íloha č. 3: Sloţení pracovních skupin

29/31

Pracovní skupina Profese
Martin Labisch
Jarmila Petrová
Pavel Postůvka
Kristýna Šircová
Petra Štefková
Jan Tomiczek
Jana Volná

Základní škola a mate ská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Obec Dolní Domaslavice
Region Slezská brána
GALILEO SCHOOL – bilingvní mate ská škola a základní škola, s. r. o.
Obec T anovice
Ú ad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
Pracovní skupina Šance

Ji í Adámek
Veronika Dobešová
Radmila Holubcová
Hana Kachtíková
Renata Kubalová
Šárka Nahodilová
Radka Otipková
Marie Sošková
Světlana Šipulová
Dana Zemánková

Základní škola Frýdek-Místek, Ji ího z Poděbrad 310ř
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t . T. G. Masaryka 454
Základní škola a mate ská škola T anovice, p íspěvková organizace
Základní škola a mate ská škola Raškovice
Základní škola a Mate ská škola Sviadnov, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Základní škola Dobrá, p íspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
Obec Ţermanice
Základní škola a mate ská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Pracovní skupina Zázemí

Martina Bastová
Ji í Blahuta
Ivana Cviková
Martin Čajánek
Petr Fikoczek
David Kula
Libor Kvapil
Martin Petrů
Ji ina Raszková
Lukáš Synek
Renáta Válková
Jan Vermi ovský

Základní škola a Mate ská škola epiště, p íspěvková organizace
Obec Raškovice
Otev ený rodič, z.s.
Obec Baška
Základní škola a Mate ská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, p. o.
Obec Palkovice
Základní škola a mate ská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
GALILEO SCHOOL – bilingvní mate ská škola a základní škola, s. r. o.
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Základní škola a Mate ská škola, Baška, p íspěvková organizace
Základní škola a Mate ská škola Sta íč, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
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P ÍLOHA Č. 4: SLOŢENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU
Tabulka č. 13: Sloţení realizačního týmu18
Aleš Janáček

odborný referent MAPu

Martin Kocur

vedoucí PS Mate inka

Jana Liberdová

administrátorka projektu

Miroslav Lysek

koordinátor MAPu

David Molitor

vedoucí PS Gramotnost

Alexandr Nováček

odborný asistent MAPu

David W. Novák

hlavní zpracovatel MAPu

Martin Puškáč

manaţer projektu

Ilona Racková

vedoucí PS Region

Marie Sošková

vedoucí PS Šance

Lukáš Synek

vedoucí PS Zázemí

Kristýna Šircová

vedoucí PS Profese

18

Stav k 31. srpnu 2016.
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Strategický rámec priorit
v. 2016/09

MAS Pobeskydí, z. s.
září 2016

Dana
Nováková

Digitally signed by Dana Nováková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-71212612, o=MAS
Pobeskydí, z. s. [IČ 71212612],
ou=1, cn=Dana Nováková,
sn=Nováková, givenName=Dana,
serialNumber=P185084
Date: 2016.09.28 10:37:13 +02'00'

Místní akční plán

správního obvodu obce s rozšířenou působností

Frýdek-Místek

Seznam investičních priorit
v. 2016/09

předškolní * základní * zájmové * neformální
vzdělávání
projekt: Místní akční plán Frýdek-Místek
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365
realizátor: MAS Pobeskydí, z. s.

SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT
Tento seznam je samostatnou p ílohou strategického rámce místního akčního plánu (dále jen „MAP“) správního
obvodu obce s rozší enou působností Frýdek-Místek.1 Shrnuje investiční pot eby škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, identifikované prost ednictvím dotazníkového šet ení proběhnuvšího v květnu a červnu 2016
a následného osobního oslovování zástupců jednotlivých organizací.
Tento seznam plní funkci seznamu investičních priorit podle závazných postupů zpracování MAPů2 a do značné
míry respektuje doporučené metodiky zpracování MAPů a strategického rámce.3 Projekty v něm uvedené t ídí
do dvou kategorií:



Kategorie A obsahuje projekty, které jsou relevantní z pohledu alespoň jednoho z definovaných „typů
projektů“, tj. projekty, které se zamě ují na některou z klíčových kompetencí IROP, bezbariérovost nebo
rozši ování kapacit kmenových učeben základních a mate ských škol.
Kategorie B obsahuje ostatní projekty.

Kromě uvedené kategorizace tento seznam projekty nijak net ídí a nehierarchizuje.
Jednotlivé projekty jsou azeny k subjektům (školám a dalším organizacím působícím ve vzdělávání), k nimž věcně p ísluší a které budou provozovat jejich výsledky. Má se za to, že tato skutečnost nesouvisí s organizačním
zajištěním p ípravy a realizace těchto projektů.4
Relevance projektů z pohledu uvedených typů byla zjišťována u jednotlivých škol a dalších organizací působících
ve vzdělávání a jejich z izovatelů. Její bližší ově ování však bylo, je a bude mimo možnosti realizačního týmu,
nejen z důvodu značného počtu projektů. Definice jednotlivých typů se soustavně vyvíjí tempem, na které půlroční rytmus aktualizace tohoto seznamu nemůže reagovat. V závazné podobě tato definice neexistuje a ve výsledku
bude záležet na tom či onom hodnotiteli, zda relevanci uzná či nikoli (z racionálních či iracionálních důvodů).
Do p ípadných budoucích vztahů mezi realizátory jednotlivých projektů a hodnotiteli nejrůznějšího druhu realizační tým odmítl vstupovat tím, že by p edem pochyboval o relevanci či nerelevanci projektů z toho či onoho důvodu.
Vazba projektů na jednotlivé cíle strategického rámce byla určována na základě uvedených informací a jejich
bližší specifikace. Víceúčelově zamě ené projekty mají současně vazbu na více různých cílů, nez ídka více priorit.
V p ípadě, že projekt má vazbu na t i a více cílů jedné priority, je tato víceúčelovost zaznamenána kódem zahrnujícím „+“ (nap . „2.+“).
Projekty byly do seznamu zapisovány na základě dodání pot ebných informací a dalších podkladů, vyžadovaných
závaznými postupy podle jimi definovaných kategorií:






1
2
3
4
5
6

Projekty kategorie A zahrnují „nadstandardní nebo excelentní vzdělávací prostory“. V seznamu se projekty této kategorie nevyskytují.
Projekty kategorie B zahrnují „výstavbu nového nebo navýšení kapacity stávajícího vzdělávacího za ízení
(základní škola, za ízení pro zájmové vzdělávání …, za ízení pro neformální vzdělávání …).“ U projektů této
kategorie byla vyžadována dohoda o efektivní využitelnosti investice5 a souhlas p ípadného z izovatele.
Projekty kategorie C (podle závazných postupů) zahrnují „výstavbu, p estavbu a vybavení vzdělávacích
prostor pro ZŠ, školské za ízení, NNO (…).“ U projektů této kategorie byl vyžadován souhlas p ípadného
z izovatele.
K projektům kategorií D, E a F závazné postupy uvádí, že projekty do nich spadající „nemusí být v MAPu
za azeny. Jejich financování bude probíhat bez vazby na MAP.“ Vzhledem k uvedenému byl zápis těchto
projektů podmíněn pouze souhlasem p ípadného z izovatele.
Projekty kategorie G zahrnují „investice ve školách p i nemocnici“. V seznamu se projekty této kategorie
nevyskytují.6

MAS Pobeskydí 2016b.
MŠMT 2015.
MŠMT 2016a, b.
Projekt věcně p íslušející nap . ke škole může být p ipraven a realizován obcí, která je jejím z izovatelem.
V jakých p ípadech, s kým a jakou dohodu je nutné sepsat, stanovují závazné postupy vágně a nep esně.
MŠMT 2015.
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Kategorizace podle závazných postupů nesouvisí s výše uvedenou kategorizací podle tohoto seznamu.
Tento seznam nahrazuje p edchozí p edběžný seznam investičních priorit.7

7

MAS Pobeskydí 2016a.
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Tabulka č. 1: Seznam investičních priorit: kategorie A
Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola Paskov, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 261
600 134 075 / 102 092 222
Základní škola Paskov, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 261
600 134 075 / 102 092 222
Základní škola Paskov, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 261
600 134 075 / 102 092 222
Základní škola Paskov, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 261
600 134 075 / 102 092 222

Název projektu

Modernizace učebny informatiky – ZŠ Paskov

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

900

2017

2.+

Bezbariérový p ístup – ZŠ
Paskov

1 200

2018

4.3

Modernizace učebny cizích
jazyků – ZŠ Paskov

1 200

2017

2.+

Dostavba areálu Základní
školy Paskov

45 000

2017–2018

2.+
4.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk


přírodní
vědy

t. a ř.
obory14


digit.
tech.15


bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13











Identifikace školy, školského za ízení či dalšího subjektu (název, IČ, RED IZO / IZO).
Očekávané celkové výdaje projektu v tis. Kč.
10
Očekávaný termín realizace projektu (od do).
11
Soulad s cílem MAP.
12
Bezbariérovost školy, školského za ízení.
13
Rozši ování kapacit kmenových učeben mate ských nebo základních škol.
14
Technické a emeslné obory.
15
Práce s digitálními technologiemi.
8

9

Seznam investičních priorit
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Biskupství ostravsko-opavské
654 68 953
-- / -Základní škola a Mate ská škola
Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 465
600 133 681 / 107 621 479
Základní škola a Mate ská škola
Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 26 465
600 133 681 / 102 080 453
Jubilejní Masarykova základní
škola a mate ská škola Sedliště
619 63 607
600 134 130 / 107 622 220
Jubilejní Masarykova základní
škola a mate ská škola Sedliště
619 63 607
600 134 130 / 061 963 607
Základní škola a Mate ská škola
Kozlovice, p íspěvková organizace
709 14 966
600 133 931 / 102 092 036
Základní škola a Mate ská škola
Kozlovice, p íspěvková organizace
709 14 966
600 133 931 / 102 092 036

Seznam investičních priorit

Centrum zájmového a neformálního vzdělávání mládeže na Hukvaldech
ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice
p ístavba MŠ, ŠD, rozší ení
kapacity

přírodní
vědy


t. a ř.
obory14


digit.
tech.15


bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13



20 000

2017–2019

2.+
4.3

15 000–20 000

2017–2018

1.3
4.3



ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice
sportovně vzdělávací centrum

45 000

2018

1.3
4.3



Mate ská škola Sedliště

25 000

2017–2018

1.3

Venkovní p írodovědná
učebna

1 200

2019–2020

2.5
4.3

Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice

6 000

2018–2020

2.+
4.3

Revitalizace školní zahrady
u ZŠ Kozlovice

2 000

2017–2018

1.3
2.+
4.3
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990

Seznam investičních priorit

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk


přírodní
vědy


t. a ř.
obory14


digit.
tech.15


bezb.
školy12

Obnova PC učebny – ZŠ
Raškovice

1 500

2017

2.+

Rekonstrukce školního h iště
– ZŠ Raškovice

2 500

2017

2.+
4.3

Obnova herních prvků zahrady MŠ – MŠ Raškovice

1 500

2018–2019

1.3

Rekonstrukce elektroinstalace a PC sítě – MŠ Raškovice

1 800

2017

1.3

Revitalizace vybavení školní
kuchyně a jídelny – rozší ení
kapacity – ZŠ Raškovice

2 000

2017–2018

4.3

Rekonstrukce prostor školní
družiny – ZŠ Raškovice

15 000

2018–2020

2.+
4.3











Dovybavení učeben MŠ – MŠ
Raškovice

2 000

2018

1.3











Rekonstrukce p íjezdových
cest ke škole – ZŠ Raškovice

5 000

2018–2019

4.3





















rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Nošovice, p íspěvková organizace
709 78 816
600 134 041 / 107 621 436
Základní škola a mate ská škola
Nošovice, p íspěvková organizace
709 78 816
600 134 041 / 107 621 436
Mate ská škola Dobrá, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 27 526
600 132 340 / 107 621 428
Mate ská škola Dobrá, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 27 526
600 132 340 / 107 621 428
Mate ská škola Dobrá, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
750 27 526
600 132 340 / 107 621 428
Základní škola Dobrá, p íspěvková
organizace
683 34 273
600 133 664 / 102 080 429

Seznam investičních priorit

Název projektu

P ístavba učeben a zajištění
bezbariérovosti školy – ZŠ
a MŠ Raškovice – obě budovy
Rozší ení prostor a vybavenosti venkovního h iště MŠ
Vytvo ení jazykové odborné
učebny ZŠ
P ístavba mate ské školy

Vybavení center aktivity pro
děti

P írodní zahrada

Bezbariérové stavební úpravy a jazyková učebna v ZŠ
Dobrá

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

40 000

2017–2019

1.3
2.+
4.3

1 000

2017

1.3

500

2017

2.+

25 000

2017–2020

1.3

100

2016–2020

1.3

800–1 000

2016–2020

1.3

3 800

2017–2018

2.3
4.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk




přírodní
vědy


t. a ř.
obory14








digit.
tech.15


bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola Dobrá, p íspěvková
organizace
683 34 273
600 133 664 / 102 080 429
Základní škola Dobrá, p íspěvková
organizace
683 34 273
600 133 664 / 102 080 429
Základní škola a Mate ská škola
Sviadnov, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
750 27 224
600 134 202 / 102 068 658
Základní škola a Mate ská škola
Sviadnov, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
750 27 224
600 134 202 / 102 068 658
Mate ská škola Beruška, FrýdekMístek, Nad Lipinou 231Ř
600 46 074
600 132 501 / 060 046 074
Mate ská škola Beruška, FrýdekMístek, Nad Lipinou 231Ř
600 46 074
600 132 501 / 060 046 074
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 107 621 495

Seznam investičních priorit

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14


digit.
tech.15

bezb.
školy12

Revitalizace učebny školních
dílen

600

2018–2020

2.7

Revitalizace PC učebny

700

2018–2020

2.8

14 000

2017–2018

2.+
4.3







1 000

2017

2.+







Bezbariérový vstup do MŠ

100

2018

1.3

Kuchyňky pro děti

500

2018–2020

1.3

5 000

2017–2019

1.3

Rekonstrukce a p ístavba
budovy Základní školy
ve Sviadnově
Jazyková učebna

Rekonstrukce zahrad

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 107 621 495
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 107 621 495
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 107 621 495
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525

Seznam investičních priorit

Rekonstrukce sociálního
za ízení

1 500

2018

1.3

Polytechnické vybavení,
IT technika

250

2017

1.3

Bezbariérové vstupy

3 000

2018

1.3

Zahrada

5 000

2017

1.3

Polytechnické vybavení,
z ízení koutků, PC

800

2017

1.3

Zajištění bezbariérových
vstupů

3 000

2018

1.3

Vybavení zahrady MŠ
F. Čejky

2 500

2016–2017

1.3

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14





digit.
tech.15

bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Mate ídouška,
Frýdek-Místek, J. Božana 3141
600 46 091
600 132 536 / 060 046 091
Mate ská škola Mate ídouška,
Frýdek-Místek, J. Božana 3141
600 46 091
600 132 536 / 060 046 091
Mate ská škola Pohádka, FrýdekMístek, T anovského 404
600 46 066
600 133 435 / 060 046 066
Mate ská škola Pohádka, FrýdekMístek, T anovského 404
600 46 066
600 133 435 / 060 046 066
Mate ská škola Pohádka, FrýdekMístek, T anovského 404
600 46 066
600 133 435 / 060 046 066
Mate ská škola Sněženka, FrýdekMístek, Josefa Lady 17ř0
600 46 082
600 132 463 / 600 46 082

Seznam investičních priorit

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14

digit.
tech.15

bezb.
školy12

Opravy chodeb

700

2016–2017

1.3



Oplocení zahrady v Lysůvkách ze 3 stran, dlažba p ed
budovou, oprava, výměna

800

2016–2017

1.3



Bezbariérová mate ská škola

min. 500

2018–2020

1.3



Rekonstrukce p ípravných
kuchyněk

500

2016–2018

1.3

Rekonstrukce školních zahrad obou pracovišť MŠ

2 000

2017–2018

1.3

Vybavení obou pracovišť IT
technikou

800

2017–2018

1.3

Nadstavba p ízemního pavilonu MŠ T anovského

5 000

2018–2019

1.3

300

2019–2020

1.3

Zastínění pískovišť

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod
Kabáticí 107, p íspěvková organizace
709 71 692
600 133 893 / 102 068 631
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek – Skalice 192,
p íspěvková organizace
750 29 782
600 133 800 / 102 068 640
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské
2254
681 57 797
600 133 753 / 102 080 755
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské
2254
681 57 797
600 133 753 / 107 622 734
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
641 20 341
600 134 504 / 107 621 606
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
681 57 801
600 133 770 / 102 080 623

Seznam investičních priorit

Tělocvična

přírodní
vědy

5 000–10 000

2017–2018

4.3

500–800

2017

1.3
2.5
2.7
4.3

Výstavba odborných učeben,
dětského h iště a úprava
venkovních prostor pro
výuku

5 000

2016–2023

1.3
2.+
4.3

Zahrada MŠ Lískovecká

2 500

2018

1.3



Rekonstrukce zahrad MŠ

16 000

2017–2019

1.3



1 300

2017–2019

1.3
2.8
4.3

Zahrada – zajištění bezpečnosti dětí, terénní úpravy,
oprava p ední části oplocení

Vnit ní konektivita školy
a p ipojení k internetu
(včetně vnit ní bezdrátové
sítě) a vybavení učebny
digitálními technologiemi

t. a ř.
obory14

digit.
tech.15



rozšiř.
kap.13







bezb.
školy12
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a mate ská škola
Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
600 46 104
600 134 725 / 119 600 986
Základní škola a mate ská škola
Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
600 46 104
600 134 725 / 060 046 104
Základní škola a mate ská škola
Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
600 46 104
600 134 725 / 060 046 104
Základní škola a mate ská škola
Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
600 46 104
600 134 725 / 060 046 104
Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570
608 03 550
600 134 423 / 060 803 550
Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570
608 03 550
600 134 423 / 060 803 550
Základní škola Frýdek-Místek,
Ji ího z Poděbrad 310ř
495 62 291
600 133 761 / 049 562 291

Seznam investičních priorit

přírodní
vědy


t. a ř.
obory14





digit.
tech.15

MŠ: renovace vstupních
bran, zavedení TUV v objektu, renovace školní zahrady,
výměna podlahových krytin

2 500

2016–2017

1.3

ZŠ: rekonstrukce zahrady
včetně terasy, brány

1 500

2017–2018

2.+
4.3

ZŠ: výměna podlahových
krytin

200

2016–2017

4.3

Obnova IT učeben
na 2 pracovištích

1 000

2017–2018

2.+

Rekonstrukce odborných
učeben

1 500

2016–2017

2.+
4.3



Mobilní učebna pro využití
tabletů ve výuce

1 000

2016–2017

2.+



Rekonstrukce odborných
učeben

2 500

2016–2020

2.+
4.3



bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola Frýdek-Místek,
Komenského 402
681 57 894
600 133 788 / 102 080 542
Základní škola Frýdek-Místek,
Komenského 402
681 57 894
600 133 788 / 102 080 542
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola a Mate ská škola,
Baška, p íspěvková organizace
709 85 570
600 134 440 / 102 080 127

Seznam investičních priorit

Rekonstrukce datové sítě

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14

digit.
tech.15


500

2017

2.8
4.3

Modernizace odborných
učeben

1 000

2018

2.+
4.3

Rozší ení počítačové infrastruktury

600

2016–2017

2.+
4.3









Modernizace multimediálních
učeben 1

1 250

2016–2017

2.+
4.3









Modernizace multimediálních
učeben 2

1 200

2017–2018

2.+
4.3









Modernizace ICT v kmenových t ídách a kabinetech

1 500

2018

2.+
4.3









Vybavení zrekonstruované
Základní školy za izovacími
p edměty a didaktickými
pomůckami

2 000

2018–2020

2.+
4.3









bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a Mate ská škola,
Baška, p íspěvková organizace
709 85 570
600 134 440 / 107 621 304
Základní škola a Mate ská škola,
Baška, p íspěvková organizace
709 85 570
600 134 440 / 107 621 304
Mate ská škola Brušperk, Sportovní 520, p íspěvková organizace
750 26 431
600 132 277 / 107 621 321
Základní škola Vojtěcha Martínka
Brušperk, okres Frýdek-Místek
600 43 792
600 133 591 / 060 043 792
Základní škola Vojtěcha Martínka
Brušperk, okres Frýdek-Místek
600 43 792
600 133 591 / 119 600 056
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941

Seznam investičních priorit

Revitalizace MŠ Baška

6 000

2017

1.3

Rekonstrukce budovy MŠ
Kunčičky u Bašky

6 000

2018

1.3







Vybavení školní zahrady

400

2017–2018

1.3







Modernizace odborných
učeben

2 000

2017–2018

2.+
4.3









Z ízení domu dětí a mládeže

7 000

2017–2019

2.+
4.3









Rekonstrukce a vybavení
tělocvičny

1 500

2017–2018

4.3

800

2017–2018

2.+
4.3

Modernizace vybavení odborné PC učebny, zajištění
vnit ní konektivity školy
a p ipojení k internetu

t. a ř.
obory14


bezb.
školy12

přírodní
vědy


digit.
tech.15

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola Fryčovice, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
709 38 857
600 133 729 / 102 080 461
Základní škola Fryčovice, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
709 38 857
600 133 729 / 102 080 461

Seznam investičních priorit

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk


přírodní
vědy

Po ízení vybavení jazykové
učebny

600

2017–2018

2.+

Po ízení vybavení a úprava
prostor výtvarné učebny

500

2017–2018

2.+
4.3

Rekonstrukce a stavební
úpravy stávajících prostor
na šatny, po ízení bezpečnostních prvků a za ízení

1 000

2017–2018

1.3
4.3

Úprava a vybavení prostor
mate ské školy

500

2017–2018

1.3



P írodovědná učebna

2 000

2017

2.5
2.7
4.3



Jazyková učebna

1 000

2017

2.3
2.8

t. a ř.
obory14

digit.
tech.15


bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola Fryčovice, okres
Frýdek-Místek, p íspěvková organizace
709 38 857
600 133 729 / 102 080 461
Jubilejní Masarykova základní
škola a mate ská škola Sedliště
619 63 607
600 134 130 / 061 963 607
Základní škola a Mate ská škola,
Baška, p íspěvková organizace
709 85 570
600 134 440 / 102 080 127
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 107 621 444
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 107 621 444
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607

Seznam investičních priorit

Název projektu

Počítačová učebna

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

750

2018

2.+

8 500

2018–2020

4.3

150 000

2017–2019

2.+
4.3

Otužování dětí formou dětského brouzdaliště

395

2017

1.3

Vybavení zahrady MŠ Vojkovice

300

2017

1.3

Tablety jako nástroj vzdělávání

300

2017

2.+

Učíme se na zahradě –
venkovní t ída s užitkovou
zahradou

300

2017

2.+
4.3

Základní škola Sedliště –
půdní vestavba a bezbariérový p ístup
P ístavba a rekonstrukce
Základní školy Baška včetně
výstavby tělocvičny

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk




přírodní
vědy




t. a ř.
obory14




digit.
tech.15




bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 103 020 110
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 107 622 637
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216

Seznam investičních priorit

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP

Ozvučení kulturních akcí
školy

150

2016

2.+

Modernizace počítačové
učebny

400

2017

2.+





Vytvá íme koutky v mate ské škole

400

2017

1.3





1 500

2017–2018

1.3
4.3



Rekonstrukce podlah, schodiště

400

2017–2018

1.3
4.3



Výuka jazyků, environmentální výchova a rozvoj dalších dovedností dětí v MŠ
epiště
Stavební úpravy a půdní
vestavba učeben ZŠ epiště

700

2017

1.3









10 000

2018–2019

2.+
4.3









Rekonstrukce technických
prostor – výměna kotlů,
sociálních za ízení

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14

bezb.
školy12

cizí
jazyk


digit.
tech.15


rozšiř.
kap.13
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216
Základní škola a mate ská škola
Morávka, p íspěvková organizace
709 42 129
600 133 982 / 119 600 528
Základní škola a mate ská škola
Morávka, p íspěvková organizace
709 42 129
600 133 982 / 102 092 061
Základní škola a mate ská škola
Palkovice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
750 26 864
600 134 067 / 102 092 192
Základní škola a Mate ská škola
Leoše Janáčka Hukvaldy, p íspěvková organizace
709 46 906
600 133 885 / 102 092 290

Seznam investičních priorit

přírodní
vědy

t. a ř.
obory14

digit.
tech.15

Bezpečná a bezbariérová
škola

2 500

2018

1.3
4.3

Stavební úpravy a vybavení
keramické a výtvarné učebny

5 000

2017

1.3
2.+
4.3

Školní klub a školní knihovna
epiště

16 000

2022–2023

1.3
2.+
4.3

Vytvo ení zázemí pro školní
družinu

3 000–6 000

2017–2020

2.+
4.3

Projekt vybudování učebny
dílen

2 000–4 000

2017–2020

2.7
4.3

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní
škole v Palkovicích

8 000

2017–2018

2.+
4.3









Nadstavba odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží školy

7 500

2017

2.+
4.3









rozšiř.
kap.13







bezb.
školy12
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Typ projektu
Identifikace subjektu8

Základní škola a Mate ská škola
Leoše Janáčka Hukvaldy, p íspěvková organizace
709 46 906
600 133 885 / 102 092 290
Základní škola a mate ská škola
T anovice, p íspěvková organizace
750 27 089
600 134 237 / 150 007 663,
102 068 763, 119 600 757,
150 007 671

Seznam investičních priorit

Název projektu

Výdaje9

Termín10

Cíl MAP11

Rekonstrukce prostor obecní
knihovny

2 000

2020

1.3
2.+
4.3

Rozší ení kapacit ZŠ a MŠ
T anovice – p ístavba budovy ZŠ a MŠ T anovice

14 218

2018

1.3
4.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk


přírodní
vědy


t. a ř.
obory14

digit.
tech.15


bezb.
školy12

rozšiř.
kap.13
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Tabulka č. 2: Seznam investičních priorit: kategorie B
Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Mate ská škola Paskov, p íspěvková organizace
750 26 279
600 132 919 / 107 622 815
Mate ská škola Paskov, p íspěvková organizace
750 26 279
600 132 919 / 107 622 815
Základní škola a Mate ská škola
Bruzovice
487 72 569
600 133 605 / 048 772 569
Základní škola a Mate ská škola
Kozlovice, p íspěvková organizace
709 14 966
600 133 931 / 102 092 036
Základní škola a Mate ská škola
Kozlovice, p íspěvková organizace
709 14 966
600 133 931 / 102 092 036

16
17
18
19
20
21
22
23

Jesle p i Mate ské škole
Paskov

2 100

2017–2018

1.3

Propojení areálu MŠ Paskov
se zámeckým parkem

1 500

2017

1.3

11 000–14 000

2017–2022

4.3

Modernizace školní kuchyně
ZŠ Kozlovice

2 000

2018–2020

4.3

Úprava žákovských šaten

3 000

2018–2020

4.3

P ístavba tělocvičny

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21

Identifikace školy, školského za ízení či dalšího subjektu (název, IČ, RED IZO / IZO).
Očekávané celkové výdaje projektu v tis. Kč.
Očekávaný termín realizace projektu (od do).
Soulad s cílem MAP.
Bezbariérovost školy, školského za ízení.
Rozši ování kapacit kmenových učeben mate ských nebo základních škol.
Technické a emeslné obory.
Práce s digitálními technologiemi.

Seznam investičních priorit

19/29

Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Raškovice
600 45 990
600 134 105 / 060 045 990
Základní škola a mate ská škola
Nošovice, p íspěvková organizace
709 78 816
600 134 041 / 107 621 436
Základní škola Dobrá, p íspěvková
organizace
683 34 273
600 133 664 / 102 080 429
Mate ská škola Beruška, FrýdekMístek, Nad Lipinou 231Ř
600 46 074
600 132 501 / 060 046 074
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 103 621 495
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656, p íspěvková organizace
750 29 774
674 000 293 / 107 621 495
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525

Seznam investičních priorit

Obnova techniky k údržbě –
ZŠ Raškovice

1 000

2018–2019

4.3

Rekonstrukce kanalizace
a rozvodů vody – ZŠ Raškovice

4 500

2019

4.3

Rekonstrukce sociálního
za ízení MŠ

1 000

2017–2018

1.3

Výměna otopných těles
v základní škole a rozdělení
otopné soustavy v pavilonu
BaC
Oplocení mate ské školy

2 648

2017–2020

4.3

300

2017

1.3

Rekonstrukce a modernizace
kuchyní

2 000

2017

1.3

Po ízení nábytku – MŠ Anenská

2 000

2017

1.3

P ístavby tělocvičen, kancelá e

20 000

2017–2018

1.3

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Frýdek-Místek,
Josefa Myslivečka 1ŘŘ3
636 99 028
600 132 455 / 107 621 525
Mate ská škola Mate ídouška,
Frýdek-Místek, J. Božana 3141
600 46 091
600 132 536 / 060 046 091
Mate ská škola Pohádka, FrýdekMístek, T anovského 404
600 46 066
600 133 435 / 060 046 066
Mate ská škola Pohádka, FrýdekMístek, T anovského 404
600 46 066
600 133 435 / 060 046 066
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské
2254
681 57 797
600 133 753 / 102 080 755

Seznam investičních priorit

Sociální zázemí pro muže
3 MŠ

500

2016–2017

1.3

Celková oprava rozvodů
a radiátorů ÚT na 3 MŠ

2 500

2018–2020

1.3

Kabinety, sborovny pro
pedagogy – p ístavba 3 MŠ

6 000

2016–2017

1.3

Zabezpečení 3 MŠ

1 000

2017

1.3

70

2016

1.3

Rekonstrukce venkovních
areálů MŠ T anovského a MŠ
Gogolova

3 000

2017–2018

1.3

Vybudování parkoviště pro
pot eby obou pracovišť MŠ

3 000

2017–2018

1.3

Šatny ZŠ

6 000

2018

4.3

Podpora zabezpečení ochrany mate ské školy

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21

21/29

Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
641 20 341
600 134 504 / 102 080 691
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
681 57 801
600 133 770 / 102 080 623
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
681 57 801
600 133 770 / 102 080 623
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
681 57 801
600 133 770 / 102 080 623
Základní škola a mate ská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
681 57 801
600 133 770 / 102 080 623
Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700
681 57 860
600 133 737 / 102 080 569
Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700
681 57 860
600 133 737 / 102 080 569

Seznam investičních priorit

Výstavba tělocvičny

30 000

2018

1.3
4.3

Úprava půdních prostor
a oprava ozdobného plotu –
ZŠ a MŠ Lískovec

1 000–1 500

2018–2020

1.3
4.3

Zahradní domek – p estavba
na venkovní učebnu a hernu
v MŠ

1 200

2017–2019

1.3

1 500–2 000

2018–2020

1.3
4.3

1 000

2018–2020

1.3
4.3

Rekonstrukce vytápění
budov školy

16 000

2017

4.3

Zateplení budov školy,
stavební úpravy hlavního
vstupu do školy (vestibul
+ vrátnice) a uzav ení atria
školy

28 000

2017

4.3

Rekonstrukce vnit ní kanalizace

Revitalizace školního pozemku – sportovní prvky, odpočinková zóna

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700
681 57 860
600 133 737 / 102 080 569
Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700
681 57 860
600 133 737 / 102 080 569
Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700
681 57 860
600 133 737 / 102 080 569
Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570
608 03 550
600 134 423 / 060 803 550
Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570
608 03 550
600 134 423 / 060 803 550
Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570
608 03 550
600 134 423 / 060 803 550
Základní škola Frýdek-Místek,
Ji ího z Poděbrad 310ř
495 62 291
600 133 761 / 049 562 291
Základní škola Frýdek-Místek,
Komenského 402
681 57 894
600 133 788 / 102 080 542

Seznam investičních priorit

Výměna oken v budovách
školy: správní budova U4,
školní jídelna, školní družina,
tělocvična
Renovace (nátěr) podlahy
v tělocvičně (hala)

5 500

2017

4.3

700

2018

4.3

Nové oplocení celého areálu
školy

3 000

2018–2019

4.3

Výstavba parkoviště u Ř. ZŠ,
k. ú. Místek, lokalita od ulice
ČSA

1 000

2016–2017

4.3

Revitalizace školního dvora

2 000

2016–2017

4.3

Vybudování dětského h iště

3 000

2017

4.3

Celková rekonstrukce regulace a solárního vyh ívání
školního bazénu

1 500

2017–2018

4.3

40 000

2018

4.3

Tělocvična 4. ZŠ Frýdek-Místek

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola Frýdek-Místek,
Komenského 402
681 57 894
600 133 788 / 102 080 542
Základní škola Frýdek-Místek,
Komenského 402
681 57 894
600 133 788 / 102 080 542
Základní škola Frýdek-Místek,
Pionýrů 400
60046121
600133796 / 060 046 121
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965

Seznam investičních priorit

Výměna st ešní krytiny

5 000–10 000

2017–2018

4.3

Rekonstrukce vodoinstalace

1 500

2017

4.3

Rekonstrukce školní tělocvičny

1 000

2017

4.3

Oprava oken v historické
budově

15 000

2017+

4.3

Rekonstrukce elektroinstalace

1 800

2017–2018

4.3

Rekonstrukce školních šaten

1 600

2017

4.3

Rekonstrukce elektrorozvodů
a datových sítí v nové budově

5 000

2020

4.3

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, t .
T. G. Masaryka 454
600 45 965
600 134 512 / 060 045 965
St edisko volného času Klíč, p íspěvková organizace
751 05 993
674 106 580 / 619 55 701

St edisko volného času Klíč, p íspěvková organizace
751 05 993
674 106 580 / 619 55 701
St edisko volného času Klíč, p íspěvková organizace
751 05 993
674 106 580 / 619 55 701
Základní škola a mate ská škola
T anovice, p íspěvková organizace
750 27 089
600 134 237 / 150 007 663,
102 068 763, 119 600 757,
150 007 671
Mate ská škola Brušperk, Sportovní 520, p íspěvková organizace
750 26 431
600 132 277 / 103 020 055

Seznam investičních priorit

Oprava osvětlení v nové
budově

1 500

2016–2018

4.3

P ístavba multifunkčního
sportovního sálu k budově
A, Pionýrů 767 (dvůr
za budovou). Rozměry sálu
20 m × 10 m. Rozší ení
kapacity pro zájmové vzdělávání
Částečná rekonstrukce
budovy B, Pionýrů 764.
Elektroinstalace, podlahy,
dve e, sociální za ízení,
schodiště
Rekonstrukce elektroinstalace budovy A, Pionýrů 767

10 000

2017–2018

4.3

3 000

2016–2017

4.3

3 000

2017–2019

4.3

Modernizace energetických
systémů v objektu ZŠ a MŠ
T anovice

5 445

2017

1.3
4.3

10 400

2017–2018

1.3

Rekonstrukce školní kuchyně

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Mate ská škola Brušperk, Sportovní 520, p íspěvková organizace
750 26 431
600 132 277 / 107 621 321
Základní škola a mate ská škola
Lučina, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 82 961
600 133 958 / 107 621 941
Základní škola a Mate ská škola
Soběšovice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
709 89 451
600 134 156 / 102 068 933
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 102 068 607
Základní škola a mate ská škola
Dobratice, okres Frýdek-Místek,
p íspěvková organizace
706 40 017
600 133 672 / 103 020 110
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216
Základní škola a Mate ská škola
epiště, p íspěvková organizace
750 29 278
600 134 121 / 102 080 216

Seznam investičních priorit

Zateplení obvodového pláště
budovy odloučeného pracoviště MŠ s opravou hydroizolace spodní stavby
Modernizace kotelny

2 000

2017–2018

1.3

1 000

2017–2018

1.3
4.3

Fasáda ZŠ Soběšovice

2 500

2016–2017

4.3

Kamerový systém na multifunkčním h išti

150

2016

4.3

Modernizace školní kuchyně

1 000

2017

4.3

Zlepšení vnit ního prost edí
v budovách ZŠ a MŠ epiště

2 100

2017–2018

1.3
4.3

16 000

2022–2023

1.3
4.3

Školní bazén

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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Typ projektu
Identifikace subjektu16

Název projektu

Výdaje17

Termín18

Cíl MAP19

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí
jazyk

Základní škola a Mate ská škola
Leoše Janáčka Hukvaldy, p íspěvková organizace
709 46 906
600 133 885 / 102 092 290
Mate ská škola Lhotka, p íspěvková organizace
709 85 316
600 132 731 / 103 020 390

Seznam investičních priorit

Výstavba h iště

3 000

2018–2019

4.3

Rekonstrukce kuchyně

1 000

2020

1.3

přírodní
vědy

t. a ř.
obory22

digit.
tech.23

bezb.
školy20

rozšiř.
kap.21
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POUŽITÉ ZDROJE
1.

MAS POBESKYDÍ (2016a): Místní akční plán Frýdek-Místek. P edběžný seznam investičních priorit,
v. 2016/06. T anovice: MAS Pobeskydí.

2.

MAS POBESKYDÍ (2016b): Místní akční plán Frýdek-Místek. Strategický rámec priorit, v. 2016/0ř.
T anovice: MAS Pobeskydí.

3.

MŠMT (2015): Postupy zpracování místních akčních plánů. P íloha č. 2 výzvy k p edkládání projektů.
Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

4.

MŠMT (2016a): Místní akční plán. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

5.

MŠMT (2016b): Strategický rámec MAP. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Použité zdroje
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Místní akční plán Frýdek-Místek
Seznam investičních priorit
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