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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s c h v a l u j e  

1. „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávaní pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, které budou 

součástí Strategického rámce MAP, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 



 

Důvodová zpráva: 
 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“ 

Dne 26. 8. 2015 bylo Radou města schváleno partnerství Statutárního města Ústí nad Labem s 

MAS Labské skály, z.s. při přípravě a realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

(Usnesení RM č. 666/15). a dne 23. 6. 2016 byla s MAS Labské skály, z.s. v rámci tohoto 

projektu podepsána Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, kterou se obě strany 

zavázaly k součinnosti.  

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen MAP), zaměřené na základní a mateřské školy, 

jsou koncepční dokumenty, které identifikují místně specifické problémy a potřeby jednotlivých 

škol a především posilují vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými školami i dílčími aktéry 

(zřizovatelé, ředitelé, učitelé, rodiče). Právě na základě širokého partnerství probíhá příprava 

MAPu. 

Realizace MAP je podmínkou pro čerpání dotací z operačních programů EU podporujících 

základní a předškolní vzdělávání, konkrétně se jedná o Integrovaný regionální operační program 

(dále IROP) a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV). 

Fyzická realizace MAP pro SO ORP Ústí nad Labem byla započata dne 1. 3. 2016.   

Strategický rámec MAP 

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP a OP VVV s prioritami 

území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP (dále jen SR) jako strategická část 

dokumentu MAP.  

Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad 

projektu s prioritami regionu uvedenými ve SR. Ten má dočasný charakter a je možné jej 

aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Aktualizace SR MAP, 

včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného 

SR.  

SR bude odevzdán žadatelem (MAS Labské skály, z.s.) na Řídicí výbor OP VVV a na sekretariát 

Regionální stálé konference. Výchozí SR bude odevzdán do 6 měsíců od počátku fyzické 

realizace projektu, nejpozději však do 30. 9. 2016. 

Postup zpracování Strategického rámce  

SR vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického 

plánování MAP. Je vždy aktuálně schválen Řídicím výborem MAP.  

SR, určený pro školská zařízení zřizovaná Statutárním městem Ústí nad Labem, byl zpracováván 

v široké spolupráci s dotčenými osobami (členové Řídicího výboru MAP, členové pracovních 

skupin MAP, ředitelé školských zařízení, členové Realizačního týmu MAP) a orgány na území 

města Ústí nad Labem. O významu SR byli informováni především ředitelé škol, a to formou 

elektronické pošty a osobním setkáním na poradě ředitelů dne 9. 6. 2016. Ředitelé byli touto 



 
 

formou vyzváni k předložení svých projektových záměrů. Tyto záměry byly zároveň doplněny o 

projektové záměry uchované na příslušných odborech Magistrátu města Ústí nad Labem, 

konkrétně na OMOŠ, OSR, OIÚP. Pro kompletní přehled dostupných projektových záměrů byla 

dne 27. 6. 2016 uspořádána informativní schůzka s vedoucími zmíněných odborů (Ing, Bc. 

Jaroslav Slabý, Ing. Eva Šartnerová, PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.,) a s gesčním náměstkem 

MUDr. Jiřím Madarem.  

Ze zmiňovaného sběru dat vznikl seznam projektových záměrů školských zařízení, které jsou 

v souladu s cíli IROP (viz Příloha č. 1 tohoto materiálu) a mohou tedy být součástí tabulky 

investičních priorit Strategického rámce MAP. 

Projektové záměry, které jsou předloženy v první verzi Strategického rámce MAP se vybíraly 

dle shody se specifickými cíli IROP, tj.: 

- stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 

(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory), 

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování 

bezbariérovosti škol, 

- zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je 

prokazatelný nedostatek těchto kapacit, 

- rozpočet projektového záměru musí být vyšší než 1 000,00 tis. Kč. 

Projektové záměry, které nejsou součástí tabulky investičních priorit, nemohou být součástí 

předkládaného dokumentu pro nesoulad s minimální výší rozpočtu nebo s cíli IROP nebo OP 

VVV (viz Příloha č. 3 tohoto materiálu). 

Souhlas zřizovatele 

Dle Specifických pravidel OP VVV je nutné spolu se Strategickým rámcem MAP doložit 

„Souhlas zřizovatele s investičními záměry škol“, který je potřebný také jako podklad pro 

schválení Strategického rámce Řídicím výborem MAP (viz Postupy zpracování MAP, str. 35, 

bod Investiční priority), který je svolán na 24. srpen 2016. Jako zmíněný souhlas bude předložen 

výpis usnesení z tohoto materiálu. Výzva k vydání souhlasu zřizovatele tvoří přílohu č. 2 tohoto 

materiálu. 

Bez souhlasu zřizovatele není možné zařadit projektové záměry školských zařízení (zřizovaných 

městem Ústí nad Labem) mezi investiční priority a tato školská zařízení tak nemohou žádat o 

podporu v rámci operačního programu IROP (konkrétně v rámci výzvy „Infrastruktura 

základních škol“), jelikož přílohou žádosti je mimo jiné kopie Strategického rámce MAP, ve 

kterém je daný projektový záměr uveden.  

 



 
 

Pozn.:  

V souvislosti s projektem „Infrastruktura ZŠ“ (projekt předložen společností Metropolnet, 

příprava projektu odsouhlasena na 12. jednání ZM  usnesením č. 244/16) očekáváme stanovisko 

Národního institutu dalšího vzdělávání a MŠMT ke způsobu zanesení tohoto projektu do 

investičních priorit Strategického rámce MAP.  

V případě, že stanovisko obdržíme s dostatečým předstihem před zasedáním ZM bude níže 

uvedená Příloha č. 1 tohoto materiálu o dotčený projektový změr aktualizována. 

 

 

 

Příloha č. 1: Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. 

Příloha č. 2: Výzva ze strany MAS Labské skály, z.s. k dodání souhlasu zřizovatele s tabulkou 

investičních priorit  

Příloha č. 3: Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem – doplňkové projekty 

 

Příloha č. 3 je dostupná na internetu. 

 


