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Zápis 

setkání pracovní skupiny pro 

FINANCOVÁNÍ 

v rámci projektu MAP ORP Vlašim III 

 

Datum: čtvrtek 23. února 2023, od 9:00 do 14:00 

Místo: Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim  

Program zasedání: 

• Informace k aktivitám projektu MAP 

• Role ředitelky/ředitele základní školy  

• Opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení základních škol. 

• Diskuze 
 

1) Přivítání, úvodní informace 

Anna Dufková přivítala přítomné členy a poděkovala jim, že se dostavili na jednání pracovní skupiny. Sdělila 
několik informací k aktivitám, které souvisí s projektem MAP: 
 
Organizace exkurze do inspirativní školy.  
Potřeba vzešla z pracovní skupiny pro matematickou gramotnost a je možné ji jako výjezdní zasedání pracovní 
skupiny zorganizovat. Exkurzi bychom zrealizovali pravděpodobně buď v květnu nebo na podzim (dle možností 
zájemců i vybrané školy). Vyzvala účastníky k zasílání návrhů na školy, kam by se mohlo vyjet.  
 
Možnost zveřejnění informací/pozvánek na akce školy pro veřejnost. (např. dny otevřených dveří atp.) 
 
Informace k MAP IV  
Výzva bude vypsaná v červnu 2023. Ke dni podání žádosti bude muset být hotový akční plán. Podporované 
aktivity: tvorba akčních plánů na roky 2026, 2027 a 2028 (řídící výbor, komunikační plán, pracovní skupiny apod.) 
a implementace (povinná a volitelná témata, musí být v souladu s akčními plány zpracovanými v MAP III).  

 
Aktualizace strategického rámce MAP 
Aktuálně probíhá sbírání podnětů pro aktualizaci Strategického rámce MAP. Projekty IROP musí mít v tomto 
dokumentu oporu a je možné jej aktualizovat jednou za 6 měsíců. V případě, že nenastane akutní potřeba pro 
aktualizaci/přidání nových projektových záměrů, dojde k aktualizace pravděpodobně na podzim 2023 před 
vypsáním výzev MAS. 
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Programový rámec IROP SCCLD MAS Blaník, z.s. 
V současné době probíhá tvorba programového rámce IROP. Pro kvalifikované nastavení alokace určené na 
vzdělávání je nutné, aby všichni zájemci s projekty ve vyšším stupni připravenosti projevili svůj zájem. Po animaci 
území se na MAS nastaví výše alokovaných prostředků na období 2021-2027. S konkrétními informacemi bude 
školy kontaktovat  Monika Hlaváčková, která je Expertem IROP na nové programové období. 

2) Odbřemenění ředitelů 

Přetížení ředitelů administrativními úkony a aktivitami spojenými s řízením se nevyhýbá ani Vlašimsku. Skupina 

se zabývala tím, jak usnadnit ředitelům práci, aby se mohli věnovat kvalitě výuky a řízení pedagogického týmu. 

Ředitelé a ředitelky základních škol i jejich zástupci si vyzkoušeli si tvorbu manuálu vhodného k využití do praxe, 

a to formou checklistů.  

Zahráli si Delegation poker, která na modelových situacích ukázala, jak je možné vtáhnout spolupracovníky do 

své agendy. Velmi důležitou částí setkání bylo představení rolí ředitele včetně definování oblastí odpovědnosti. 

U každé role účastníci hledali oblasti, které je možné delegovat na další osoby. V neposlední řadě bylo zásadní 

definování klíčových oblastí, které není možné z pozice ředitele delegovat na nikoho jiného. 

Z jednání vzešly návrhy na možné aktivity pro území: sdílení manuálu základních škol v území MAP, manuál pro 

rodiče na začátek školního roku, mimoškolní akce, sdílená ICT podpora pro školy.  

Informace ke Střednímu článku podpory:  

Střední článek podpory je jednou z cest k odbřemenění ředitelů. Cílem je, aby vznikl funkční systém podpory škol 

a zřizovatelů prostřednictvím vybudování sítě středních článků v krajích. Na úrovni okresů vzniknou metodická 

centra. Poradenství bude zaměřeno například na oblast rozvoje manažerských a řídicích kompetencí vedení škol, 

školské legislativy a integrace digitálních technologií do řídicích a organizačních procesů školy a nepedagogických 

agend. Aktuálně funguje konzultační činnost pro základní školy napříč Českou republikou i informační podpora 

na webu edu.cz případně na Facebooku https://www.facebook.com/stredniclanek. 

Zapsala: Anna Dufková 

 

https://www.facebook.com/stredniclanek
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Přílohy: 

Příloha č.1 Fotografie z jednání 


