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1) Informace o pokračování aktivit MAP 

 

Projekt „Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod“ (dále MAP I) byl ukončen 31. 8. 2017. Pro 

zajištění kontinuity aktivit předpokládá poskytovatel dotace MŠMT prostřednictvím programu OP VVV vypsat nově 

pouze jednu výzvu k předkládání žádostí o podporu tzv. MAP II (MAP = Místní akční plán rozvoje výchovy a 

vzdělávání). Výzva má být zveřejněna 15. 11. 2017, způsobilí žadatelé budou realizátoři výzvy MAP I, pro zajištění 

kontinuity aktivit jsou uznatelné způsobilé náklady od května 2017, předpokládaná maximální částka dotace 10,5 

milionů Kč (8 mil. + 100 tis. za každou přihlášenou školu z ORP) na 4 roky. Dotace je neinvestiční, 60 % musí tvořit 

osobní náklady.  

 

Výzva je koncipovaná jako kolová, s předpokládanými termíny podání 1. 12. 2017, 15. 2. 2018, 15. 5. 2018, 15. 8. 

2018 s tím, že v případě neúspěchu lze žádost podat opakovaně. U všech pokusů platí, že náklady na povinné aktivity 

spojené s plánováním jsou uznatelné zpětně od května 2017.   

 

Povinné podporované aktivity: pokračování setkávání ředitelů a učitelů škol v rámci správního obvodu ORP a  

vytvoření pracovní skupiny na podporu matematické a čtenářské gramotnosti, setkávání řídícího výboru MAP, 

aktualizace dokumentu MAP.  

 

Další podporované aktivity – způsobilé po schválení žádosti (v případě podání v 1. termínu, cca od dubna – května 

2018): realizace akčního plánu 2018 + dalších akcí vymezených strategickým rámcem – realizace letní školy pedagogů 

v letech 2018, 2019, 2020, 2021, vzdělávací semináře, ustanovení koordinátora spolupráce škol na ORP, zajištění 

právní podpory pro ředitele škol, zajištění administrátora projektů, rodilého mluvčího do škol, inspirativních kaváren 

pro rodiče apod. viz roční akční plán (příloha) 

 

Tabulka č. 1 Předpokládaná spoluúčast obcí na projektu v případě zapojení všech škol a přidělení dotace v maximální 

výši  

Podíl na spoluúčasti jednotlivých obcí dle 
údajů ve šk.r. 2016/2017 

Obec  za projekt  za rok  

Břežany II               9 000                    2 250     

Český Brod            221 900                  55 475     

Doubravčice               7 000                    1 750     

Hradešín                6 400                    1 600     

Chrášťany              11 800                    2 950     

Klučov               6 200                    1 550     

Kounice             48 600                  12 150     

Poříčany              54 000                  13 500     

Přistoupim                6 400                    1 600     

Přišimasy               5 600                    1 400     

Tismice               8 000                    2 000     

Tuchoraz               8 000                    2 000     

Tuklaty             19 300                    4 825     

Vitice                7 800                    1 950     

            420 000               105 000     
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2) Návrh na usnesení 

 

ŘV schvaluje přípravu žádosti o podporu MAP II za následujících podmínek: 

1) Město Český Brod bude žadatelem 

2) Region Pošembeří bude partnerem v rozsahu 20 % celkových způsobilých výdajů 

3) Všechny oprávněné školy v ORP – MŠ, ZŠ a ZUŠ budou vyzvány k zapojení do projektu  

4) Žádost bude koncipována k využití maximálně možné částky tj. 8 mil + 100 tis. za každou zapojenou školu 

5) Žádost bude podána k 1. možnému termínu (předpoklad 1. 12. 2017) 

6) Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 

7) Všechny obce v ORP, které jsou zřizovateli škol budou vyzvány k participaci na 5 % spoluúčasti v poměru 

počtu dětí a žáků ve školách, které zřizují k celkovému počtu dětí a žáků ve všech školách v ORP.  


