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INFORMATORIUM Č.I
AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Toto informatorium č. I je věnováno problematice akčních plánů MAP a jeho cílem je vymezit a blíže objasnit
pojmy a aktivity související s jeho tvorbou. Jedná se o stručný přehled, který je určen členům pracovních
skupin a také dalším aktérům zapojeným do tvorby a návrhu činností akčního plánování MAP.
Tyto informace jsou čerpány nejen ze závazných dokumentů MAP – konkrétně z dokumentu Postupy MAP
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v),
ale
také
z internetových
stránek
Národního
institut
pro
další
vzdělávání
(NIDV)
–
http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-map.ep/
V případě dotazů prosím pište na e-mail koordinátora projektu nesporova@mas-lva.cz.
Ing. Šárka Nešporová, koordinátor projektu MAP v ORP Břeclav



Strategický rámec MAP v ORP Břeclav vymezuje hlavní směry rozvoje a pojmenovává cíle do roku 2023



Roční akční plán = jedná se o plán aktivit na daný rok, jsou to jednotlivé akce realizované pro dosažení
cílů



Součástí ročního plánu je také monitoring = stav plnění cílů



Řídící výbor stanovuje období, pro které se roční akční plán připravuje (možnost dvou variant – dle
kalendářního roku, dle školního roku)
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Řídící výbor rozhoduje o tom, které aktivity dostanou vyšší míru podpory od Řídícího výboru,
realizačního týmu nebo partnerství.



Následný projekt nemusí být vždy výstupem plánovaných aktivit; lze plánovat také aktivity jednoduché –
např. připívající ke koordinaci a spolupráci v zájmu dětí a žáků v souladu se stanovenou vizí, prioritami a
cíli.



Výstupem mohou být i aktivity, které cílí mimo resort školství – neformální vzdělávání, sociální oblast
apod., pokud jsou v zájmu celkového rozvoje vzdělávání dětí, žáků v ORP Břeclav.



Strategický rámec a aktivity jsou vzájemně propojené, plán aktivit navazuje na vizi, priority a cíle; aktivity
tedy musí naplňovat cíle priorit. Každá priorita je tvořena danými cíli a ty jsou následně tvořeny aktivitami
(ročními nebo i delšími).

Jak poznat aktivity MAP?
 pro měkké projekty lze použít rozlišení na základě zdrojů financování = co je financováno státem v rámci
provozních peněz škol = nepatří do popisu aktivit MAP
 dalším velmi obecným kritériem jak rozpoznat aktivity MAP je, že to, co je financováno ze strany
sponzorů, zřizovatele či grantů je aktivitou MAP (! jedná se pouze o obecné pravidlo, konkrétní aktivity je
potřeba konzultovat)
Typy aktivit
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 aktivity jednotlivých škol
Patří sem také tzv.“šablony“ – jednotné aktivity pro školy definované ŘO OP VVV - č. 02_16_022
a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. (více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu)
K dalším aktivitám lze řadit – návrhy škol na zlepšení metodik, přístupů, organizace práce atd.
 aktivity spolupráce
K aktivitám patří např. spolupráce mezi školami (na všech úrovních), spolupráce mezi
jednotlivými subjekty působícími ve vzdělávání, společné vzdělávání ředitelů a vedení škol,
sdílení zkušeností, vzájemné informování (a stejně tak pro ostatní pedagogické pracovníky škol),
podpora vynikajících pedagogů a pedagogických leaderů atd.
Aktivity spolupráce nejsou omezeny pouze územím ORP a mohou zahrnovat i aktivity z oblasti
neformálního vzdělávání.
 infrastruktura
V souvislosti s identifikací investičních záměrů v území ORP (viz příloha Strategického rámce
MAP).
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