Město Žatec
Rada města
V Žatci dne 14.2.2018
MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 26.2.2018
Předkládá: Rada města
Zpracovala : JUDr. Hornátová Alena – pověřená vedoucí odboru Kancelář úřadu
Název:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec

Obsah:

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění

1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatec bere na vědomí Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec
ze dne 12.12.2017.
2. Zdůvodnění:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec (MAP) je jedním z výstupů projektu,
který realizuje Místní akční skupina Vladař, o. p. s. v rámci Operačního programu věda, výzkum,
vzdělávání (OP VVV).
Jedná se o strategický dokument, který stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky na území ORP Žatec pro mateřské a základní školy. MAP vychází zejména z potřeb
zjištěných v území na základě vlastních lokálních šetření, stávajících analýz v území a z více než roční
práce v pracovních skupinách, do kterých se dobrovolně zapojilo více než 70 % vzdělávacích zařízení
na území ORP Žatec. Za výsledným dokumentem tak stojí především práce pedagogů z území Žatecka.
MAP slouží zřizovatelům škol především jako podklad pro stanovení rozpočtového výhledu s ohledem
na skutečné potřeby škol. Pro zřizovatele slouží jako plán vzdělávací politiky a není pro zřizovatele
závazný. K implementaci cílů dojde částečně z návazných projektů v IROP, OP VVV a realizace části
cílů bude také obsahem dalšího projektu, který bude věnován budování kapacit ve vzdělávání a revizi
současného dokumentu MAP pro další období. Součástí MAP je i Strategický rámec s dohodou o
investičních prioritách. Jedná se o zásobník možných investičních projektů v rámci Integrovaného
operačního programu (IROP). Zařazení konkrétní investice do dohody o investičních prioritách
nestanovuje závaznost konkrétní projekt realizovat. Zařazení do dohody o investičních prioritách je ale
podmínkou pro hodnocení případných investičních projektů v IROP.
Celou přípravu MAP sledoval Řídící výbor MAP a dne 12.12.2017 na svém jednání strategický
dokument MAP schválil. Řídící výbor MAP je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je
tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území Žatecka. Složení řídícího
výboru odpovídá složení partnerství v ORP Žatec. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování,
tvorbou a schvalování MAP. Předsedkyní řídícího výboru MAP a zároveň zástupkyní zřizovatele je
starostka města Žatec, Mgr. Zdeňka Hamousová.
Vzhledem o obsáhlosti tohoto dokumentu není dokument přílohou tohoto materiálu, ale je možné do
něho nahlédnut na odboru Kancelář úřadu u JUDr. Hornátové nebo na webové stránce
http://www.vzdelavani-zatecko.cz/kontakty.html, kde je uveden jako příloha čtvrtého zasedání
Řídícího výboru dne 12.12.2017 spolu se strategickým rámcem MAP správního obvodu ORP Žatec.

