
                                                                          
 

Z Á P I S 

z jednání zástupců obcí a představitelů MŠ a ZŠ v rámci 

přípravy Místního akčního plánu (MAP) pro rozvoj vzdělávání 

dne 14.4. 2015 v Obecním domě v Dobrém 

 

 

1) Na pracovní jednání k tvorbě místního akčního plánu bylo prostřednictvím e-

mailové pošty pozváno 12 zástupců obcí, ve kterých je v současné době provozována MŠ 

či ZŠ (Bačetín, Bystré, Česká Čermná, Deštné v Orl. h., Dobré, Dobřany, Nový Hrádek, 

Ohnišov, Olešnice v Orl. h., Podbřezí, Trnov, Val). Představitelé těchto obcí měli možnost 

na jednání vzít i zástupce ze svých mateřských a základních škol, čehož někteří z nich 

využili. Z pozvaných se jednání nezúčastnili zástupci z Ohnišova (starostka byla 

omluvena), Olešnice v Orl. h. a Trnova. 

 

Území pro případnou tvorbu místního akčního plánu bylo vybráno s ohledem na několik 

faktorů. Tím prvním byly obdobné problémy, které školská zařízení z těchto obcí řeší. 

Dále bylo v úvahu bráno již existující partnerství obcí v rámci Dobrovolného svazku obcí 

„Region Orlické hory“, které je předpokladem pro dobrou spolupráci a neměl by zde být 

problém se vznikem funkčního partnerství. Dalším faktorem byl soulad s připravovanou 

strategií komunitně vedeného rozvoje, která řeší problémy v horském a podhorském 

pásmu regionu, které jsou jiné než v pásmu nížinatém.       

 

PROGRAM JEDNÁNÍ : 

1) Úvod, účel setkání 

2) Představení MAPu pro rozvoj vzdělávání  

3) Seznámení s pojmy KAP a ŠAP  

4)  Zapojení MAS v OP VVV 

5) Oblast školství v SCLLD, dotační zdroje pro MŠ a ZŠ z EU 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

2) V úvodu předseda MAS Luboš Řehák v 15:40 h. přivítal přítomné na dnešním jednání 

a po stručném představení místní akční skupiny předal slovo manažerovi MAS T. 

Vidlákovi, který představil program setkání. Na začátek byli zástupci obcí a škol 

seznámeni s důvody výběru území a s novinkami v programovém období 2014-2020 

s ohledem na územní dimenzi a tematickou koncentraci. Následně byly představeny 

obrysy místních akčních plánů vč. základních priorit, aby přítomní získali přehled o tom, 

co tento pojem znamená. Zdůrazněna byla potřeba MAP pro podporu investic v rámci 

možnosti získání finančních prostředků přes IROP a představeny byly i podmínky pro 

funkční partnerství, které je základním předpokladem pro vznik MAP. Poté byly 

přítomným vysvětleny pojmy KAP (Krajský akční plán) a ŠAP (Školní akční plán).  

 



                                                                          
 
V další části jednání se přítomní dozvěděli o uvažovaném zapojení MAS do OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Manažer představil činnosti, které by místní akční skupina měla 

v území zajišťovat. Mělo by se jednat především o sběr a předávání informací či podnětů 

z území a metodickou a konzultační činnost při realizaci projektových záměrů, zejména 

šablon. 

 

Poslední část byla věnována připravované strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje. Přítomným zástupcům byly představeny analytické a strategické části této 

SCLLD ve vazbě na regionální školství a v rámci debaty byly s přítomnými zástupci 

prodiskutovány možné úpravy a návrhy pro implementační část. Poté následovalo 

stručné představení finančních zdrojů z Evropské unie, které by mohly být čerpány na 

podporu regionálního školství. Odprezentovány tak byly specifické cíle týkající se této 

oblasti v rámci OP VVV, IROP a OP Životní prostředí.     

 

3) Na závěr byli přítomní zástupci vyzváni, aby se vyjádřili k možnosti spolupráce 

v rámci místního akčního plánu za navržené území. Během diskuse bylo konstatováno, že 

území by mělo být cca od silnice I/14 výše s tím, že by k tvorbě místního akčního plánu 

v rámci funkčního partnerství měly být pozvány i ostatní obce, které v současné době 

sice nedisponují mateřskou či základní školou, ale otázka vzdělávání je pro ně i přesto 

důležitá. V rámci diskuse o spádovosti bylo doporučeno, aby v případě možnosti mohly 

být do MAP zapojeny i obce, které jsou sice mimo území MAS, ovšem spádovostí či 

partnerstvím splňují požadavky na funkční partnerství (Orlické Záhoří, Bílý Újezd). Dále 

bylo zmíněno, že s ohledem na spádovost by měl být do místního akčního plánu přizván i 

Slavoňov, který je spádový k Novému Hrádku. Nakonec přítomní zástupci vyslovili 

souhlas s navrženým územím a vyjádřili podporu pro MAS POHODA venkova, aby mohla 

v této záležitosti dále jednat s příslušnými orgány. Na úplný závěr předseda poděkoval za 

aktivní účast a v 17:20 h. ukončil jednání.         

 

 

V Dobrém, dne 14.4.2015     Zapsal:  

 

 

 

        ………………………………………  

               Ing. Tomáš Vidlák 

     

 

 


