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MAP v ORP ŘÍČANY
Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání



ORP Říčany

Město Říčany
realizátor za ORP

Obce: 53 (62 tis. obyvatel)

Zapojené: 49

Školy v území:

Stát. ZŠ: 25 (6 347 žáků) 

Stát. MŠ: 37 (2 873 dětí)

ZUŠ: 2 (958 žáků)

Soukromé školy: 24
Organizace: 9



MAP v ORP Říčany
 Oddělení městského úřadu Říčany pro meziobecní spolupráci

 WWW.MAP.RICANY.CZ Olivova 1800, Říčany (2.patro, vedle bistra Na Růžku, u radarů )

CO JE ÚKOLEM MAP

 Napsat strategii – koordinovaný plán, jak investovat do školství na Říčansku

 Odevzdat ministerstvům schválený seznam projektů, které jsou potřeba. 
Kdo není v seznamu, nemůže žádat.

 Sledovat aktuální dění ve školství, informovat a upozorňovat na důležité akce a výzvy

 Vytvořit ucelený web o školách a pro školy www.map.ricany.cz

 Lobbovat za vás a vaše projekty a spolupracovat s Krajem (na KAP)

 Získat demografickou studii pro celé ORP s prognózou do roku 2050

 Pomáhat s přípravou projektů (součinnost na přípravě podkladů pro vás, konzultacemi)

 Organizovat a platit pro vás semináře, školení, výjezdy, spolupráci škol a sdílení informací

 Vytvářet partnerství

http://www.map.ricany.cz/
http://www.map.ricany.cz/


EVROPSKÉ DOTACE

Jeden balík peněz pro ČR se rozdělí na Operační programy – OP (IROP, OPZ…)

ČR musí mít strategii, za co peníze utratí – Národní strategie schválená EU

Státní projekty

tzv. systémové

Individuální projekty

IROP, OP VVV …

Speciální nástroje

ITI /IPRÚ – projekty měst CLLD – projekty MASek

Strategie 

ministerstva

Peníze jen pro stát 

a jeho složky

MŠMT, MMR…

NIDV, NÚV…

Strategie MAP (pro ORP)…

…kraje (KAP), obcí, škol…

Peníze pro celou ČR 

vyjmenuje se, kdo může 

žádat = oprávněný žadatel

Strategie města a jejího 

okolí

Peníze jen po dané město 

a jeho okolí (Praha a 

prstenec kolem)

Strategie MAS pro obce v 

její působnosti

Peníze jen pro dané obce 

v regionu MAS

Každý program pak ještě svůj balík dělí na způsob utracení peněz

Každý způsob vyžaduje nějaké jiné podklady pro své výzvy



PROČ SE PÍŠÍ RŮZNÉ STRATEGIE?

Aby se sem dostalo víc peněz

STÁT (MŠMT) MAP místní akční plán MAS maska ITI

Píše strategii pro 

čerpání státu

Systémové projekty

• SRP (nositel NIDV)
Strategické řízení a plánování 

ve školách a územích

• P-KAP (NÚV)
Podpora krajského akčního 

plánování

• Agentura pro soc. 

začleňování

• Systémová 

podpora sociální 

práce v obcích

• Česká školní 

inspekce

Strategie pro PIII (ORP)

Naše ORP není SVL!

na IROP – dokládáme 

projekty (např. výzva 

č. 46)

na OP VVV – vaše 

projekty šablon a 

vzdělávání

Hlídá další výzvy

Může žádat na 

společné záměry za 

všechny

Strategie pro obce, 

které k ní dobrovolně 

patří

MAS Říčansko (38)

MAS Podlipansko (5)

MAS Posázaví (1)

Vypisuje vlastní 

výzvy, ale podle 

pravidel IROP 

Strategie Prahy a 

okolí

Ve školství

- Říčany

- Průhonice

- Kostelec nčL

Vypisuje vlastní 

výzvy, ale podle 

pravidel IROP 

(Např. výzva č.58)



Aktuální výzvy na školství
 OP VVV

Výzva ŠABLONY – žádá si sama škola, elektronicky, podepisuje ředitel/ka

- Paušál na IČ školy 200.000,-Kč + 2200,-/1.žáka školy (dle výkazu MŠMT)

 IROP - projekt musí být v schváleném seznamu MAP!

Výzva č. 46 - Specializované učebny– může žádat i obec i škola

Výzva č. 56 - Infrastruktura pro zájmové, neformál. a celoživ. Vzdělávání

Výzva č. 58 - Předškolní vzdělávání (ITI)

 ČR 

Národní výzva MŠMT na nové školy (7 předschválených)      

(Výzva MF byla uzavřena)



MAP v ORP Říčany – jak si stojíme

 Jsme v polovině realizačního období 2016 -2017
1.1.2016 – 31.12.2016 – analýza regionu + strategický rámec (investiční projekty)

Podání projektu: 24. 11. 2015

Začátek realizace: 1.1.2016

Právní akt: 21. 6. 2016

Strategický rámec 20.9.2016 (dále po 6 měsících aktualizovat) 

Monitoring: k 30.10.2016

Výzva na MŠMT a IROP (do února 2017) – vyžaduje potvrzení o souladu s MAP!

Strategický rámec je od 30.9.2016 zveřejněn na stránkách MMR

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-

ramce-MAP

Aktuálně mají potvrzení Strančice, Světice a Sulice do IROP a ZŠ Vyžlovka do výzvy MF

Do Šablon školy žádají průběžně

Vydáváme 

potvrzení pro 

IROP!

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP


ROK 2017 – hlavní cíle
 Vytvořit AKČNÍ PLÁN NA AKTIVITY 

- projekty spolupráce, na lidi a odborníky, personál (sdílený v regionu), vzdělávání učitelů, projekty 
škol pro žáky

 Schválit Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Říčany

 Realizovat vzdělávání a workshopy
Strategický rámec 20.3.2017 a dále 20.9.2017

 Napsat navazující MAPy na roky 2018 - 2019
- Realizační MAP (2018 a 2019) Co se naplánuje za aktivity, to se zrealizuje!
- Administrativní MAP (2018-2019) Na řízení procesů a udržitelnost
Projekt á 2.000.000,- Kč (spoluúčast obcí bude aktuálně vypočítána)

 Od 1.1.2017 nová manažerka projektu –Ing. Linda Kůstková
Kontakty: linda.kustkova@ricany.cz tel zůstává: 727 920 480 a 323 618 122

mailto:linda.kustkova@ricany.cz


Děkuji za spolupráci!

Krásné Vánoce a do nového roku 2017 

vše nejlepší a hodně úspěchů!

L. Třeštíková


