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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

MASIVNÍ PODPORA ŠKOLÁM ZE STRANY MÍSTNÍCH AKČNÍCH 

SKUPIN 
Dne 10.10.2018 od 10:00 se konala v zasedací místnosti olomouckého krajského úřadu tisková 

beseda k aktivitám Místní akčních skupin (tzv. MAS) pro školy a školská zařízení. Místní akční 

skupiny, kterých je celkem v ČR 180, z toho v Olomouckém kraji 16, se mimo jiné činnosti silně 

věnují právě podpoře školství. Jednou z MAS v Olomouckém kraji je právě MAS Moravská cesta, 

z.s. Řešily se tři hlavní formy podpory, a to poradenství pro základní a mateřské školy, projekty 

místní akční plány vzdělávání, a investice do škol prostřednictvím strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje. 

 

Poradenství pro školy a školská zařízení (tzv. animace) 

MAS nabízí mateřským, základním, základním uměleckým školám, střediskům volného času a 

školním družinám bezplatnou konzultační a poradenskou činnost – vyhledávání vhodných 

dotačních titulů, konzultaci projektů, pomoc s administrací projektů a prací v dotačních systémech. 

V současnosti je poradenská podpora poskytována pro více než 200 školských zařízení na území 

Olomouckého kraje.  

 

Projekt MAP, projekt MAP II (tzv. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN) 

V Olomouckém kraji je realizováno 13 projektů MAP II, nositeli 9ti z těchto projektů jsou místní 

akční skupiny – celkový objem schválených finančních prostředků u těchto 9 projektů přesáhne 

115 mil. Kč, které bude moci využít cca 340 zapojených škol. Obecně projekt MAP podporuje: 

 

• společné plánování a sdílení aktivit v území 

• pedagogické pracovníky v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. 

• aktivity vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

• spolupráci zřizovatelů s vedením škol 

• realizaci odborných aktivit 

• realizaci implementačních aktivit, díky kterým mohou školy realizovat celou řadu 

akcí zaměřených jak na žáky, tak i na samotné pedagogy, a to v následujících 

oblastech: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj 

gramotností a kompetencí, regionální identita – spolupráce s komunitou, 

polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství. 

MAS Moravská cesta, z.s. je nositelem projektu MAP na území ORP Litovel. Realizovala jak 

projekt MAP I tak i nyní aktuální projekt MAP II. Projekt MAP II je realizován od 1.1.2018 

s alokací 11 511 733,- Kč.  Celkem je do projektu zapojeno 100 % školských zařízení z území – tj. 

29 školských zařízení (42 IZO). Spolupráce se školami v rámci tohoto projektu v území je velmi  
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uspokojivá, stejně tak, jako se zřizovateli. Díky projektu se podařilo vytvořit si se školami 

vzájemnou důvěru a tato práce nás neskutečně baví. Od 1.9.018 probíhají v rámci projektu již 

zmíněné implementační aktivity. Jsou realizovány programy s olomouckým Sdružením D, konají 

se exkurze za vzděláváním, akce pro rodiče a děti. V polovině října se bude aktualizovat jeden 

z nejdůležitějších dokumentů projektu, a to Strategický rámec MAP vzdělávání do roku 2023, 

který je důležitý pro čerpání dotací z IROP.  

 

Investice do škol prostřednictvím strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území 

MAS 

Celková částka k přerozdělení mezi MAS Olomouckého kraje pro oblast školství činí 180 mil. Kč. 

Výše podpory mezi jednotlivými MAS je rozdílná – každá MAS si na začátku programového 

období určila částku, kterou bude následně přerozdělovat. S podporou MAS jsou realizovány 

zejména menší projekty, zaměřené na budování a rekonstrukci odborných učeben, zajišťování 

bezbariérovosti či rozšiřování mateřských škol.  
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