
 

V Libuni, 6. 4. 2016 

Vážená paní ředitelko 
Vážený pane řediteli, 
 
  
MAS Brána do Českého ráje, z. s. je na základě dohody v území nositelem a zpracovatelem 
projektu „MAP Semilsko“ (= místní akční plán), který bude prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP je nástroj, 
jak zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 do škol. 
MAPy se zpracovávají po územích vymezenými správními obvody ORP a měly by být 
nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v daných 
regionech.  Zároveň jsou také předpokladem pro čerpání finančních prostředků z evropských 
fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (zkratka OP VVV) a Integrovaný 
regionální operační program (zkratka IROP) v období let 2015 – 2020 do oblasti školství 
(investiční i vzdělávací projekty).  

 

Vzhledem k tomu, že se připravuje na duben výzva MŠMT na tzv. šablony – projekty 
zjednodušeného vykazování (neinvestiční projekty pro ZŠ a MŠ) o kterých bychom vás také 
rádi informovali, dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání zástupců všech školských 
zařízení (MŚ a ZŠ) v rámci ORP Semily. 

 

Setkání se uskuteční dne 18. dubna 2016 v Semilech na MěÚ (Husova 82) 
v divadelním sále (2. patro) od 13:00 hodin.     
Účast zástupce vaší školy je velmi žádoucí. 
  
Program jednání:  
 

1. Představení projektu MAP Semilsko a zpracovatelů projektu 

2. Informace o možnostech čerpat finance přes šablony z OP VVV pro  MŠ a ZŠ v rámci 
první vlny (výzva 02_16_022 MŠMT) 

3. Informace o možnosti tzv. animace MAS pro ZŠ a MŠ (pomoc a konzultace při výběru 
šablon, při realizaci projektu, při zpracování zpráv v rámci monitoringu a další 
metodická pomoc vztahující se k šablonám v OP VVV)  

4. Diskuze 
 

Zároveň se na Vás obracíme ve věci ustanovení Řídícího výboru, který bude hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP, a měli by ho tvořit zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 

vzdělávání v řešeném území. Do řad členů řídícího výboru, který budeme rádi rozšiřovat o 

aktivní členy, jsme povinni zahrnout zástupce nejrůznějších sfér a organizací souvisejících se 

vzděláváním dětí a žáků do 15 let. 

Vás bychom chtěli požádat, abyste si za Vaši školu připravili oficiální nominaci řádného člena 

Řídícího výboru MAP, který se bude jednotlivých jednání účastnit (mohou to být zástupci 



vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin apod.) Prosíme také o návrh 

nominace zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) 

sdružujícími rodiče. Účast je dobrovolná, pokud nepovažujete za důležité mít zástupce v 

Řídícím výboru, prosíme Vás o písemné vyjádření dopisem nebo e-mailem. Nominace, 

prosím, zašlete písemně na adresu MAS Brána do Českého ráje, Libuň 27, 507 12 Libuň 

nebo elektronicky na masbcr@seznam.cz , a to do 30. dubna 2016. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme o potvrzení účasti – viz návratka na e- mail: 

masbcr@seznam.cz do 14.4.2016 

  

 

 

Ing. Alena Klacková 

manažerka MAS Brána do Českého ráje, z.s.  

 

Případné dotazy: 

tel.: 606 618 112 

e- mail: masbcr@seznam.cz 

 

 

NÁVRATKA 

Jednání v Semilech dne 18. 4. 2016 se zúčastní 

za vzdělávací subjekt:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

jméno a příjmení :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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