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INVESTIČNÍ ZÁMĚRY DO 1. AKTUALIZACE
STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP II










Investiční aktivity / projektové záměry jsou součástí SR MAP II, který je
každého půl roku aktualizován
Jedná se o drobné aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace
plánují do roku 2023 realizovat – SR slouží minimálně jako nezbytný
podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP
1. aktualizace je připravena ke schválení ŘV (s platností od 1. 1. 2020)
dne 10. 12. 2019
U škol a organizací, které se nevyjádřily, považujeme jejich projektové
záměry ve stávajícím SR za aktuální a nebudeme u nich provádět žádné
změny
Z PS zaměřené na financování dodali všichni

STRATEGICKÁ ČÁST MAP II




Připravena ke schválení pro Řídící výbor,
který proběhne 10. prosince 2019
Obsahuje:
 Strategický rámec MAP II –
1. aktualizace
 Vize
 Popis priorit a cílů
 Dohoda o prioritách
 Projektové záměry
 Návrh neinvestičních aktivit

3. EVALUAČNÍ ZPRÁVA






Cílová skupina: vedoucí a členové
všech PS
Cíl evaluace: zjistit, zda pracovní
skupiny fungují efektivně nebo je
potřeba jejich průběh přenastavit
Metoda evaluace:
 Dotazníky pro členy PS (vzor
dotazníku je přílohou č. 6
dokumentu Seznam a popis
evaluací MAP II), diskuse v rámci
PS, řízený rozhovor vedoucího PS s
hlavním manažerem

3. EVALUAČNÍ ZPRÁVA


Pracovní skupina má 10 členů:





Evaluace proběhla na základě 9 vyplněných dotazníků
Jeden člen pracovní skupiny byl nový, evaluace se neúčastnil

Co členové PS hodnotí pozitivně: získání nových informací
použitelných v praxi, vzájemné sdílení zkušeností s ostatními členy
pracovní skupiny ohledně možností čerpání dotací z EU pro školská
zařízení, ale také z jiných zdrojů, možnost diskuse, příklady dobré
praxe, příležitost ke společnému setkávání se, vzájemnou podporu
a snahu podpořit spolupráci jednotlivých organizací v řešených
tématech, atmosféru pracovní skupiny, stálý přehled o aktuálním
dění

3. EVALUAČNÍ ZPRÁVA

3. EVALUAČNÍ ZPRÁVA

NOVINKY IROP


Do 15. výzvy Rozvíjení kvality infrastruktury
pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti
(III.) byla podána jedna žádost o dotaci:



Domažlice - MŠ Petrovická


Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 925 735 Kč
(dotace EU 23 679 448 Kč)

VÝZVA 19 - ROZVÍJENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ JEJÍ DOSTUPNOSTI (IV.)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vyhlášení výzvy: 30. září 2019
Příjem žádostí: 30. září – 22. listopadu
2019 do 14:00 hodin
Celková částka CZV: 600 578 Kč
Výše podpory: 95 %
Min. výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů: 600 578 Kč
Datum ukončení realizace projektu:
30. června 2023
Udržitelnost projektu: 5 let
Uzemní vymezení: celé území MAS

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ


Společné pro všechny aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

•

kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních
složek státu

INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
(PODPOROVANÉ PROJEKTY)
•

stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

•

rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

•

nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

•

pořízení vybavení budov a učeben

•

pořízení kompenzačních pomůcek

•

podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
 mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb.
 dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb.
 služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu a služeb péče o dítě nad
tři roky věku podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
(PODPOROVANÉ PROJEKTY)
•

•

•
•

rekonstrukce a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
(klíčové kompetence)
podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a
učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou
lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

INFRASTRUKTURA PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
(PODPOROVANÉ PROJEKTY)
•

•

•

stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí v oblastech
komunikace v cizích jazycích a v oblasti
technických a řemeslných oborů, přírodních
věd a schopnosti práce s digitálními
technologiemi
stavební úpravy, pořízení vybavení pro
vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely
dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce
Soulad s KAP (Krajský akční plán –
www.uzemnidimenze.cz)

DOTAČNÍ PROGRAM PRO ZVÝŠENÍ OCHRANY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A OBJEKTŮ (AKCÍ) VEŘEJNÉ SPRÁVY, ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ("MĚKKÝCH CÍLŮ") 2020






Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení
jako měkkých cílů - 2020 (dále jen Program OBP 2020).
V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro
roky 2017 - 2020“ (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem
ministra vnitra informuji o vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení
ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a
školských zařízení jako měkkých cílů - 2020.
Prioritou Programu OBP 2020 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit
závažným násilným a teroristickým útokům.

DOTAČNÍ PROGRAM PRO ZVÝŠENÍ OCHRANY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A OBJEKTŮ (AKCÍ) VEŘEJNÉ SPRÁVY, ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ("MĚKKÝCH CÍLŮ") 2020


Oblasti dotační podpory se zaměřují:
• vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
• tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
• tvorba koordinačního plánu
• vzdělávací akce;
• výcvikové akce;
• cvičení;
• nákup neinvestičních hmotných prostředků;
• financování strážného a odborných lektorů;
• financování bezpečnostního manažera, koordinačního
pracovníka a administrativního pracovníka.

DOTAČNÍ PROGRAM PRO ZVÝŠENÍ OCHRANY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A OBJEKTŮ (AKCÍ) VEŘEJNÉ SPRÁVY, ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ("MĚKKÝCH CÍLŮ") 2020


Žadatelé o dotaci Programu OBP 2020 se musí řídit
následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich
obsažené:
• Naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany
měkkých cílů pro roky 2017 - 2020;
• Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu na výdaje realizované v
rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany
veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých
cílů – 2020, včetně příloh a metodických
dokumentů.

CIZINCI VE ŠKOLE – KAM SE OBRÁTIT
-

NIDV:
www.cizinci.nidv.cz
- Mgr. Miroslava Sklenářová – metodička pro vzdělávání, krajská
koordinátorka „RP děti/žáci – cizinci“
-

-

META, o.p.s. - se věnuje podpoře pedagogických pracovníků ve všech
typech škol při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem
www.meta-ops.cz
- www.inkluzivniskola.cz
-

-

Centrum na podporu integrace cizinců – služby určené státním
příslušníkům třetích zemí (země mimo EU)
www.integracnicentra.cz
- Kontaktní místo Domažlice: MKS, Náměstí Míru 51, každé sudé pondělí od
16 do 18 hodin
-

-

Pedagogicko-psychologická poradna

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Skutečně zdravá škola aneb propojení zásad
zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí a žáků“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO
ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář zaměřený na souhrn nejnovějších
vědeckých poznatků o vztahu potravin a zdraví. Cílem
bude představení konkrétních metodických materiálů
pro učitele a žáky.
Kdy: úterý 26. listopadu 2019 od 14,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: Ing. Lenka Pokorná, Skutečně zdravá škola, z. s.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Jak založit čtenářský klub aneb čtenářská dílna v
praxi“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář o tom, co je dílna čtení, jaký je rozdíl mezi ní a
čtenářskou lekcí nebo kde najdete inspiraci na knihy,
které současné děti čtou. Jak to celé může vypadat v
praxi? Přijďte si zažít dílnu čtení na vlastní kůži.
Kdy: čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: Mgr. Jana Pluhařová, ZŠ Staňkov

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Holocaust na našem území aneb jak o něm
mluvit s dětmi“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO
ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář týkající se možností zařazení tématu
holocaustu do výuky. Seznámíte se s příběhy
židovských rodin z Poběžovic za 2. sv. války. Získáte
informace o konkrétních žákovských projektech a
výukové materiály.
Kdy: pondělí 2. prosince 2019 od 13,30 hod.
Kde: Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod
Čerchovem
Lektor: Mgr. Eva Vondrašová

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ
Termín: 22. leden 2020 v 15:30
Místo: kancelář MAS Český les, z. s.,
Chodské náměstí 75, Domažlice
Obsah:




Finální Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II
Cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

