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Z Á P I S 
z 1. jednání pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů - vzdělávání 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
 
Místo a datum konání jednání: 13.1.2016, Zábřeh, ZŠ Severovýchod 
 
Účastníci: 
- Dle prezenční listiny (18 účastníků ZŠ a MŠ, 1 účastník DDM, 2 účastníci SŠ, 1 účastník další 

vzdělávání)  

 
Program jednání, na kterém byly představeny: 
- podmínky CLLD v oblasti vzdělávání – IROP (podporované aktivity v Integrovaném regionálním 

operačním plánu, dílčí aktivity v rámci OP Zaměstnanost a OP VVV) 

- vazba na definované problémy Analytické části Strategie CLLD 

- identifikovaná absorpční kapacita území MAS Horní Pomoraví (projektové záměry aktérů v území 

(výstupy ze sběru záměrů a diskuse) 

- alokace CLLD v oblasti školství 

- nutnost rozšíření členů výběrové komise pro oblast vzdělávání 

 

Diskuse k jednotlivým bodům programu: 

Na jednání byly představeny podporované aktivity v rámci strategie MAS, které kopírují podporované 

aktivity IROP ve vazbě na sledované indikátory, analytickou část strategie a projektové záměry 

sesbírané v území za poslední 2 roky. 

 

Kapacity 

Zásadním bodem diskuse 

byla vazba na rozšiřování 

kapacit v rámci 

stavebních úprav a 

modernizací objektů 

mateřských a základních 

škol, kdy v regionu je 

prokazatelný postupný 

úbytek dětí v těchto 

zařízení. K nárůstům 

dochází ojediněle ve 

vazbě na novou bytovou 

výstavbu v několika málo obcích.  

V úvahu přichází rozšiřování kapacit ve vazbě na poskytování péče o děti do 3 let, což už některé MŠ 

poskytují v návaznosti na požadavky rodičů a jejich snahu o brzký návrat na trh práce. 
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Stavební úpravy a vybavení učeben  

V návaznosti na podporovanou oblast – stavební úpravy a pořízení vybavení pro výuku v rámci 

speciálních učeben se 

rozpoutala diskuse o 

standardu a 

nadstandardu 

vybavení. Ředitelé 

často vnímají 

nedostatečné vybavení 

svých učeben 

základním vybavením 

(chybí či je nutné 

modernizovat) a také 

diskuse nad tím, zda je 

reálné sdílet 

nadstandardní 

vybavení v případě jeho 

pořízení některou ze 

škol. Jako využitelný 

model se ukázala 

možnost pořizovat mobilní vybavení, které by mohlo putovat za žáky – předpokládá se však posílení 

spolupráce škol v území. 

Předpokládaná alokace ve SCLLD pro oblast školství je 23  mil. Kč do roku 2022, předpokládá se 

vyhlašování 1výzvy za rok. 

Přítomní zástupci škol se v diskusi shodli, že nastavení projekt v rámci SCLLD je pro ně přijatelnější 

než systém podpory IROP, vzhledem k velikosti projektů a snad mírnějším podmínkám v rámci území 

SCLLD, tzn. předpokládají, že se jako žadatelé zapojí všechny školy v území min. v oblasti podpory – 

stavební úpravy a vybavení učeben.  Celková alokace v rámci programového rámce IROP by tak 

mohla být ještě i navýšena, vzhledem k významu školství/vzdělávání, které je pro rozvoj regionu 

neoddiskutovatelný. 

 

Dalším bodem diskuse bylo nastavení kritérií pro výběr projektů v rámci zásad: 

- potřebnost v území 

- komplexnost 

- hospodárnost 

- efektivita vynaložených výdajů 

- inovativnost 

- spolupráce 

Návrhy vzešlé z jednání na stanovení principů pro výběr projektů v oblasti školství: 

- Četnost v území 

- Území dopadu investice 

- Návaznost na další aktivity / Návaznost předchozích aktivit vzdělávání 

- Podpora / vyjádření dalších subjektů – partnerské smlouvy 

- Spolupráce s volnočasovými zařízeními / odbornost v tématu: možné využití ostatními 
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- Slouží k dalšímu rozvoji (posun) 

- Personální předpoklady / zajištění 

- Možnost využití jinou školou 

- Zapojení neformálního/ dalšího vzdělávání (celoživotní) 

- Počet uživatelů / procentuální podíl využití (např. techn.vybavení/počet obyvatel obce) 

- Projekt, který nelze podpořit z jiných programů 

- Míra zkvalitnění výuky (hodnocení stavu/prospěšnost) 

- Dopad na komunitní život  

- Zapojení dalších subjektů 

- Nové vztahy/spolupráce (mezisektory) 

 

 
Na jednání byli zástupci škol seznámeni s možnostmi další spolupráce v rámci území, a to: 

1) Spolupráce při přípravě místního akčního plánu pro vzdělávání (MAP) 

2) Účasti v grantových projektech OP VVV, kde jsou již k dispozici avíza výzev na Budování 

kapacit pro rozvoj škol a Gramotnosti 

 

Na závěr jednání byli účastníci informováni o potřebě posílit počet členů výběrové komise o 

hodnotitele, kteří mají zkušenosti z oblasti vzdělávání. Proto byli členové požádáni o zvážení možnosti 

být hodnotitelem výběrové komise a šíření informace o této možnosti k vhodným osobám. 

 

Úkoly: 

- manažer MAS zpracuje hesla z brainstormingu do podoby návrhu výběrových kritérií v oblasti 

vzdělávání 

- manažer MAS osloví účastníky jednání a partnery s možností stát se členem výběrové komise, 

rozešle vzor Souhlasu s nominací 
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