
 

Zápis 
z jednání k MAP se zástupci MŠ, ZŠ a jejich zřizovatelů 

 

 
Datum konání:  21. května 2015 v 14.30 h 
Místo konání:  Zasedací místnost, MÚ Vizovice  

 Masarykovo nám. 1001, 763 12 Vizovice 

 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace o dotačních možnostech pro školy 

3. Místní akční plán 

4. Ostatní a diskuze 

5. Ukončení 
 

1. Úvodní slovo 

Úvodního slova se ujal ředitel a projektový manažer MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., 

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., který přivítal všechny přítomné zřizovatele a zástupce mateřských 

a základních škol. Z pozvaných starostů či zřizovatelů bylo přítomno 9, tj. 64 % pozvaných. 

Ostatní zástupci obcí byli omluveni. 

Jako zapisovatelka byla zvolena Bc. Renata Bednářová. 

 

2. Informace o dotačních možnostech pro školy 

Mgr. Žůrek přiblížil přítomným možnosti, které školám a školkám byly v minulosti nabízeny 

a nastínil možnost spolupráce, která by v příštím programovém období mohla být. Vysvětlil 

rámcovou logiku MAPů a jejich nezbytnost pro čerpání z OP VVV a IROP. 

 

3. Místní akční plán 

Na powerpoint prezentaci bylo přítomným objasněno (dle nulté metodiky), co MAP je, jak se 

bude financovat a co bude podporováno Operačním programem výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV) a Integrovaným regionálním operačním programem (IROP). 

Aby se mohlo na plánu začít pracovat, je potřeba využít základní principy komunitně řízeného 

plánování, početně je nutné minimálně 75 % zapojených školských zařízení v ORP/regionu 

MAPu (možnost připojení je dána v metodice jako dohoda mezi ORP a funkčnost území). 

Hvozdná a Kašava nejsou v ORP Vizovice, ale bylo by přínosné, kdyby byly součástí. Kašava 

vyjádřila svůj zájem. V případě, že by se školská zařízení ve zmíněných dvou obcích chtěla 

do MAP zapojit, zahájilo by se jednání mezi starosty obcí a ORP Zlín. V budoucnu by bylo 

dobré do projektu zapojit i jiné vzdělávací instituce. Není zcela jisté, zda školy, které se 

nezapojí do MAP, budou vůbec moci čerpat jakékoliv dotace z obou OP. 

Pokud budou zástupci školských zařízení a zřizovatelé souhlasit, žadatelem a zpracovatelem 

MAP by byla pro Vizovicko a Slušoviko MAS - uznatelnost výdajů je 100% a má zkušenost 

se zpracováním strategií, projektovým cyklem a managementem projektů. Byl vyjádřen 

souhlas, nikdo nebyl proti. 

 



 

 

 

 

4. Ostatní a diskuze 

Mezi přítomnými proběhla diskuze nad daným tématem. Především nad tím, zda se zapojit, 

v jakém rozsahu by byla spolupráce možná a nad tím, jaká bude výhoda před ostatními 

školami po vypracování MAP. 

 

5. Ukončení 

V závěru bylo rozhodnuto, že bude nejlepší začít pracovat na MAP co nejdříve a později jej 

upravovat dle aktuálních verzí. Ředitelům školským zařízení a jejich zřizovatelům bude 

zaslán společný dopis, na jehož základě by měli podepsat prohlášení o tom, zda se chtějí 

projektu zúčastnit.  

Do 20. 6. (možno i dříve) je třeba zaslat projektový zásobník školy (bude možnost vybudovat 

„excelentní vzdělávací prostor“ aj.)  

Projektový manažer MAS poděkoval následně přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

 

Úkoly 

K elektronické komunikaci využívejte přednostně adresu: masvas-skola@email.cz 

 

1. Jednat s ORP Zlín o rozšíření území MAP VaS (Žůrek) 

2. Jednat o rozpracovanosti KAP a možnostech vložení „velkých projektů VaS“ (Žůrek) 

3. Účast na školení k MAP – UZEI, NS MAS (Žůrek) 

4. Oponování metodiky „Postupy zpracování Místních akčních plánů“ (Žůrek) 

5. Zřizovatelé a ředitelé škol:  

 potvrdit nebo odmítnout písemně účast na MAP (do 29. 5. 2015) 

 určit zodpovědnou osobu a náhradníka (tedy ze školy 2 osoby a za zřizovatele 2 

osoby) ke komunikaci s MAS (zaslat mailem co nejdříve, nebo nejpozději do 20. 6.) 

 zaslat „projektový zásobník školy“: 1. s výhledem do 10/2018 a 2. výhled do 10/2022 

(zaslat mailem co nejdříve, nebo nejpozději do 20. 6.) 

 

Přílohy: 

1. Projektový zásobník MAS VaS - vzor 

2. Nejnovější verze MAP („Postup zpracování Místních akčních plánů“ z 19. 5. 2015) 

3. Formulář „Prohlášení k zapojení obce – zřizovatele a školy do tvorby MAP na území 

Vizovicka a Slušovicka“ – do 29. 5. 2015 

 

 

 

 

Zapsala: Bednářová Renata 

Datum: 21. 5. 2015 

 

 


