
 

 

Motto: 

Horní Pomoraví - region zdravý po všech stránkách 

Vize: 

Horní Pomoraví je zdravým regionem po všech stránkách a život na jeho 

území je radostný, spokojený a v harmonii s přírodou. 

Region je ekonomicky prosperující s nízkou mírou nezaměstnanosti. 

Charakteristickým znakem regionu je jeho zemědělský charakter s důrazem 

na ochranu životního prostředí a prosperující regionální trh. 

Jedná se o území zajímavé a přitažlivé, plné turistů a zároveň bezpečné a 

atraktivní pro jeho obyvatele, kteří v něm chtějí žít, vychovávat zde své děti a 

zároveň jeho obyvatelé mají dostatek pracovních příležitostí a prostoru pro 

originální a kreativní činnost. 

Horní Pomoraví je regionem učícím se, otevřeným vzdělávání a pečujícím o 

potřebné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIDSKÉ ZDROJE 
 

 

Cíl:  LZ 1 Fungující a kvalitní školství 

Cíl podporuje infrastrukturu v oblasti školství stejně jako doprovodné zázemí – 

vybavení, pomůcky, mobiliář. Dále je zaměřen na rozvoj sítě mateřských a 

základních škol se zvláštním zřetelem na zachování a rozvoj malotřídních škol a 

rozvoj a zakládání komunitních škol. Komunitní školy jsou vnímány jako 

inovativní prvek v oblasti vzdělávání. Součástí cíle je i podpora nových nástrojů 

péče o děti předškolního věku. 

Cíl zahrnuje také zvyšování kvality vzdělávání formou osobnostního i profesního 

rozvoje učitelů a lektorů a partnerství a spolupráci vzdělávacích a 

volnočasových institucí. 

 

Opatření:  LZ 1.1 Moderní školská infrastruktura 

Opatření je zaměřeno na rekonstrukce či budování školních objektů, a to jak 

budov, tak venkovních ploch. Zahrnuje stavební výdaje na obnovu 

(rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov, ploch včetně 

rozvodů, elektroinstalace, vytápění a sociálního zařízení. Součástí jsou také 

stavební výdaje na dílčí školské objekty – odborné učebny, venkovní učebny a 

hřiště včetně oplocení, další zázemí pro alternativní výuku, včetně 

doprovodných stravovacích zařízení. 

Opatření:  LZ 1.2 Rozvoj zázemí pro školské i mimoškolní aktivity 

Opatření napomáhá vytvářet zázemí pro kvalitní předškolní a školní výchovu a 

vzdělávání. Zahrnuje pořízení vnitřního i venkovního mobilního vybavení 

(mobiliáře), hardware a software pro zvyšování kvality výuky, nových 

didaktických pomůcek a nákup dalšího neinvestičního majetku spojeného se 

zvyšováním kvality a atraktivity vzdělání. Opatření je zaměřeno na efektivní 

využívání zázemí škol i pro širokou veřejnost, využívání zařízení škol i v době 

mimo vyučování – podporuje fungování tzv. komunitních škol 

Opatření:  LZ 1.3 Vzdělávání učitelů a lektorů a partnerství vzdělávacích 

institucí 

Opatření směřuje ke zvyšování profesních a osobnostních schopností učitelů a 

lektorů a zároveň k nacházení inovativních přístupů ve vzdělávání.  

 



 

 

Aktivita: LZ 1.1.1  Rekonstrukce objektů mateřských a základních škol 

Aktivity zahrnují rekonstrukce budov základních škol, odborných učeben, 

venkovní učebny, oplocení objektů, školních zahrad, tělocvičen, školních hřišť 

 

 

Aktivita: LZ 1.1.2  Budování objektů mateřských a základních škol 

Aktivity zahrnují budování, výstavbu objektů a doplnění stávajícího vybavení o 

nové prvky – např. školní zahrady, hřiště, další zázemí pro výuku či 

předškolní/mimoškolní činnost dětí/školáků 

 

 

Aktivita: LZ 1.2.1  Pořizování vybavení pro zvyšování kvality a atraktivity 

výuky a vzdělávání 

Aktivity zahrnují nákup vybavení, pomůcek, mobiliáře, software a hardware a 

drobného neinvestičního majetku jak pro školní, tak i pro předškolní vzdělávání.  

 

 

Aktivita: LZ 1.3.1  Profesní vzdělávání 

Aktivity zahrnují vzdělávání, stáže pro učitele a lektory.  

 

 

Aktivita: LZ 1.3.2  Nové přístupy ve vzdělávání 

Aktivity podporující nové nástroje a přístupy ve vzdělávání. Jedná se o 

neinvestiční výdaje v rámci vývoje a pilotního odzkoušení nových metod výuky. 

 

 

Aktivita: LZ 1.3.3  Partnerství vzdělávacích a volnočasových institucí 

Aktivity směřují k efektivní a fungující síti vzdělávacích a volnočasových 

institucí. Zahrnuje síťování, tj. úzkou spolupráci škol a možnosti přenosu know-

how a také sdílení učitelů/lektorů v rámci těchto institucí i v rámci regionu. 

Podporuje vznik regionální databáze aktivních lektorů, kteří by byli využitelní 

v rámci spolupracující sítě škol a volnočasových institucí. 

Také aktivity podporující spolupráci s odbornými regionálními centry, 

zaměřenými na řešení socio-patologických problémů mládeže. 


