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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (HASH): 4RDheP
Verze:

Projekt

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Název projektu – česky: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice
Název projektu – EN: Local action plan for the development of education ORP 
Votice

Anotace projektu:
Projekt bude realizován na území ORP, kde se nachází celkem 6 ZŠ  (z toho jedna speciální) a 7 MŠ (z 
toho 4 MŠ jsou součástí ZŠ). Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice stanoví priority a 
jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Votice na základě místní 
potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Bude 
zpracován ve spolupráci s partnery v území a přispěje ke zlepšení jejich vzájemné informovanosti.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2017
Doba trvání (v měsících): 20

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle článku 61: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
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Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Veřejná podpora:
Režim financování: Ex-ante

Fázovaný projekt: Ne
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování 
školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, 
které umožňuje zpětné
Číslo a název opatření:  
Číslo a název tematického cíle: TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního 
učení
Číslo a název specifického cíle: 02.3.68.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení 
kvality ve vzdělávání
Procento: 100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté: 0,00
Méně rozvinuté: 100,00
Posloupnost synergické vazby:

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?
Od roku 2014 se na území správního obvodu ORP  Votice realizoval projekt Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
kde byla, mimo jiné, detailně zpracovávána oblast školství. Na základě toho vznikla fokusní skupina 
pro oblast školství, které definovala problémové okruhy a návrhy opatření, jak je řešit. Díky této 
platformě, kdy jsou aktéři ve vzděláváni zvyklí se scházet a řešit problematiku, začal vznikat řídící 
výbor ORP Votice pro oblast školství.
Dosud byly uskutečněny žadatelem následující aktivity v oblasti vzdělávání na území ORP Votice:
1. Projekt Dětská vlastivěda pro žáky 4. tříd (školní rok 2013/2014) v mikroregionu Voticko
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2. Realizace projektu SMO Obce sobě se zpracováním strategie rozvoje vzdělávání
3. Příprava realizace projektu Odpadový den pro žáky 1. stupňů ZŠ na území ORP Votice
4. Projektová manažerka Mikroregionu Voticko již 5 let poskytuje dotační servis školám v ORP
Tyto projekty a aktivity přinesly mnoho poznatků a pomohly definovat zejména následující problémy, 
kterým je třeba se věnovat:
1. Finanční náročnost obnovování technického vybavení a nedostatek kvalifikovaných pedagogů 
pro technické obory
2. Udržení školských zařízení v malých obcí
3. Nekvalitní komunikace a konflikty s rodiči 
4. Nedostatek finančních prostředků na asistenty pedagogů
5. Velký úvazek ředitele škol a nedostatek pedagogů pro 1. stupeň ZŠ
6. Nedostatečná spolupráce aktérů formálního vzdělávání mezi s sebou a aktéry formálního 
vzdělávání s aktéry neformálním vzděláváním
Projekt řeší problém kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách na území 
ORP Votice. Přitom podporuje zvýšení vzájemné spolupráci škol a ostatních vzdělávacích zařízení v 
regionu a jejich vzájemnou výměnu informací, což se konkrétně projeví například tím, že navrhne 
chybějící sdílení odborníků na podporu škol pro inkluzivní vzdělávání. Dále projekt řeší problematiku 
budování znalostních kapacit v území.

Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní obecnou příčinou problému je nedostatečná koncepce místní vzdělávací politiky zejména ve 
vztahu k inkluzivnímu modelu vzdělávání a zároveň ve vztahu k řízení a hodnocení kvality vzdělávání. 
Pouze jedna škola systematicky pracuje na systému hodnocení kvality a vzdělávání svých 
pedagogických pracovníků a využívá k tomu finanční zdroje z operačních programů MŠMT. Ve 
venkovském prostředí území ORP Votice nejsou obecně vybudovány potřebné znalostní kapacity a 
nejsou využity dovednosti a zkušenosti lídrů v podobě vynikajících ředitelů i pedagogických 
pracovníků.
Vzhledem k malému počtu škol v území na MěÚ Votice nepracuje samostatný odbor školství, a také 
proto není vytvořena platforma pro vzájemné setkávání, informování a metodické vedení ředitelů 
škol. Okrajová či nahodilá je také spolupráce se zařízeními neformálního a zájmového vzdělávání jako 
je např. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež YMCA Sibiř či Městská knihovna ve Voticích. V 
některých školách se doposud nepodařilo nastavit konstruktivní spolupráci se zřizovatelem a také 
rodiči žáků. Doposud nebyl dán podnět k vytvoření strategického dokumentu a akčního plánu.
Přípravný tým se také zabýval specifickými příčinami, které vychází z již stanovených problémových 
okruhů, které jsou popsány v části Jaký problém projekt řeší. Tyto okruhy vznikaly v rámci pracovních 
skupin pro vzdělávání na ORP Votice. V současné době žadatel disponuje agregovanými daty šetření 
potřeb na mateřských a základních školách za účelem efektivního nasměrování intervencí z Prioritní 
osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). 
Tato data přispějí ke kvalitnějšímu zpracování problematik a potřeb ve vzdělávání na území ORP 
Votice.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je sběr a vyhodnocení specifických vzdělávacích potřeb a priorit na regionální úrovni a 
vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP 
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Votice. V současné době je vytvářena chybějící platforma v podobě Řídícího výboru, kde se bude 
odehrávat spolupráce všech aktérů a která bude zprostředkovávat přenos informací  v území, 
iniciovat a  posilovat vzájemné vazby napříč různými institucemi. Cílem je také účast ředitelů škol, 
pedagogických účastníků a pracovníků neforemního a zájmového vzdělávání na vzdělávání a 
společných konferencích nebo jiných setkáních určených k výměně zkušeností. Díky tomu dojde k 
rozšíření znalostí a povědomí všech aktérů o základních tématech současné pedagogiky. Cílem je 
podpořit vzdělávání všech aktérů (rozumět jednotlivým pojmům, znalost aktuálních témat a 
problematiky ve vzdělávací politice, znalost metodik a pedagogických nástrojů, apod.).
Dalším cílem projektu je provést syntézu existujících místních strategií a plánů, prioritizovat oblasti 
rozvoje, stanovit lokální vizi vzdělávání v ORP Votice a schválit Strategický rámce MAP do roku 2023.  
V této souvislosti je cílem také sběr investičních potřeb vzdělávacích zařízení a uzavření potřebných 
dohod o investicích. Projekt by měl přispět k rozvíjení motivující kultury zaměřené na maximální 
úspěch pro každého žáka a každého učitele i k trvalému rozvoji dotčených škol.
Specifickým cílem je intenzivnější zapojení rodičovské veřejnosti a místní samosprávy do dění ve 
školách. Cílem je proto zlepšení kvality a intenzity komunikace mezi školou a rodiči a zástupci místní 
samosprávy prostřednictvím přenosu již fungujících modelů do škol, kde jsou identifikovány 
nedostatky a průběžné sledování pokroku v této oblasti. V neposlední řadě je cílem projektu realizace 
Plánu vzdělávacích aktivit pro ORP Votice, který je již před podáním této žádosti připravován s tím, že 
první  aktivita bude spuštěna v květnu 2016.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Očekávané je zvýšení spolupráce mezi školami ORP Votice navzájem i mezi školami a organizacemi 
poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání. To předpokládá zapojení valné většiny aktérů 
předškolního, základního, neformálního a základního vzdělávání i souvisejících sociálních služeb do 
tvorby MAP. Vznikne funkční platforma tzv. Řídící výbor, kde bude diskutován stav vzdělávání v 
regionu a koordinována jeho změna, vznikne společná vize a budou dohodou stanoveny priority 
dalšího rozvoje místního vzdělávání. Tato platforma bude i do budoucna vedle jiného prostředkem 
sdílení a výměny dobrých zkušeností.
Vedení škol začne na základě získaných informací a zkušeností realizovat systémy hodnocení a řízení 
kvality a přenesou motivaci do svých sboroven, aby na konci procesu stáli motivovaní a kompetentní 
učitelé. To znamená učitelé , kteří jsou podle vizí akce KLIMA ochotni více uvažovat a diskutovat učení 
se než o vyučování. Stejně tak je očekávanou změnou, že projekt objeví v místních školách učitele tzv. 
lídry, kteří přijmou zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách a sborovnách a dostanou 
k tomu potřebnou podporu.
Změna by měla také nastat ve vztahu zřizovatel - škola a škola - rodiče. Projekt otevře otázky těchto 
vazeb a předpokládá nastavení moderních mechanismů směrem k otevřenosti škol a zapojení 
veřejnosti. Stejně tak by se měly zvýšit kompetence a znalosti zřizovatelů škol, v tomto případě 
zejména vedení obcí na území ORP Votice a jejich schopnost ovlivňovat klima ve školách a jejich 
směřování směrem ke zvýšení kvality vzdělávání. Další změnou bude dostupnost kvalitního 
vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.V neposlední řadě bude očekávanou změnou 
potřebná analýza území a detailní soupis investičních potřeb škol regionu.
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Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Realizace projektu je složena ze čtyř klíčových aktivit, které jsou dále strukturovány na podaktivity, 
kroky a jednotlivé činnosti. V rámci aktivity Akční plánování bude na základě společných setkání a 
výměny zkušeností nejprve sestaven Řídící výbor. Následovat bude aktivita vedoucí k stanovení 
lokální vize vzdělávání v území ORP Votice. Bude provedena analýza území a následná syntéza 
existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a základní vzdělávání. V rámci vytvoření 
Strategického rámce budou identifikovány priority oblasti rozvoje a zakotveny mechanismy a procesy 
spolupráce mezi partnery. Zároveň budou navrženy investiční priority. V další části aktivity Akčního 
plánování bude sestaven akční roční plán s konkrétními opatřeními, odpovědnostmi, termíny a 
měřitelností. Během projektu budou také realizovány vzdělávací aktivity v rámci budování 
znalostních kapacit., které jsou popsány v Plánu vzdělávacích aktivit. Únorová schůzka 2016 
realizačního týmu s řediteli se zaměřila právě na reflexi zkušeností s různými typy seminářů a dalších 
druhů vzdělávání pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ. Realizační tým proto již disponuje výstupem z 
hodnocení kvality a potřebnosti jednotlivých seminářů a školení a na jeho základě je plán 
vzdělávacích aktivit sestavován. 
Závěrečnou realizovanou aktivitou bude evaluace s cílem vyhodnotit úspěšnost procesů vytváření 
partnerství i výsledků a dopadů akčního ročního plánu.
V souběhu s tvorbou strategie bude probíhat aktivita řízení MAP, která spočívá ve vytvoření 
funkčního aparátu k jejímu naplňování a řízení MAP. Na bázi komunitního plánování bude 
identifikována dotčená veřejnost a vytvořena základní struktura partnerství, komunikační strategie a 
popis fungování MAP. V rámci klíčové aktivity Řízení projektu jde o funkční nastavení 
administrativního a odborného týmu, který celý projekt udrží funkční a kvalitní.

Popis realizačního týmu projektu:
Realizační tým bude vyvážený v administrativní a odborné složce a bude disponovat dostatečnou 
personální kapacitou s klíčovými a odbornými znalostmi a schopnostmi potřebnými pro řízení, 
realizaci a odborné zajištění navržených aktivit projektu. Úkolem Administrativního týmu bude 
zajištění administrativního a finančního řízení projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, 
zpracovávání průběžných zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu. Úkolem Odborného týmu 
bude zajištění řízení projektu po obsahové stránce, tedy realizace klíčových aktivit s cílem naplnit 
plánované výstupy projektu.

Složení Administrativního týmu:
1) Hlavní manažer MAP (řízení projektu po administrativní stránce, koordinace realizace klíčových 
aktivit, koordinace práce a jednání Řídícího výboru, komunikace s poskytovatelem, RSK a s partnery v 
území, sestavování zpráv o realizaci). Úvazek 0,5
2) Finanční manažer a účetní (finanční řízení projektu, sestavování žádostí o platbu, dohled nad cash 
flow, kontrola plnění podmínek pro způsobilost výdajů). Úvazek 0,2
3) Administrativní pracovník  (dokumentace projektu, spolupráce na aktivitách projektu, koordinační 
činnost (jednání, semináře, workshopy) Úvazek 0,1

Složení Odborného týmu:
1) Odborný pracovník pro realizaci komunikační strategie a budování kapacit (koordinace 
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vzdělávacích aktivit, aktualizace stránek). Úvazek 0,3
2) Odborný pracovník pro zpracování analýz a návrhů opatření a koordinace práce pracovních skupin. 
Úvazek 0,6 
3) Odborný expert a konzultant (celkem 600 hodin)
Obě dvě části realizačního týmu se budou pravidelně scházet při pracovních poradách (minimálně 1x 
14 dní), na kterých budou informovat o realizovaných aktivitách za uplynulé období a současně 
budou koordinovat plán aktivit na období následující. Kromě toho zde budou pod vedením manažera 
řešeny další operativní úkoly. 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Výstupy projektu budou zveřejňovány zejména na webových stránkách Mikroregionu Voticko, kde 
vznikne v rámci struktury webu záložka MAP pro rozvoj vzdělávání v ORP Votice. Zde budou umístěny 
aktuality, zápisy z jednání aktérů ve vzdělávání a také to bude úložiště důležitých dokumentů a 
stránek, které budou nosné pro všechny aktéry. Obsahově to bude koncipováno tak, aby žádný aktér 
nemusel složitě hledat různé dokumenty a weby, ale vše našel přímo na stránkách Mikroregionu. 
Další šíření výstupů bude uskutečňováno přes Zpravodaj MAS Posázaví, Votické noviny a newslettery 
obcím a občanům, které přes nové webové rozhraní vyplní svůj e-mailový kontakt.
Dílčí výstupy budou přirozeně šířeny i mezi všechny aktéry projektu prostřednictvím elektronické 
pošty a pracovních setkání v rámci pracovních skupin a zasedání Řídícího výboru.

V čem je navržené řešení inovativní?
Na území ORP Votice se bude jednat o první přehledný, ucelený a komplexní soubor, který analyzuje 
a sleduje vize, cíle, potřeby a opatření aktérů ve vzdělávání. Projekt je inovativní zejména svou ambicí 
vytvořit fungující spolupráci mezi školami a dále i v možnosti propojovat aktéry vzdělávání v rámci 
regionu napříč formálním a neformálním vzděláváním (prosíťování aktérů ve vzdělávání). MAP 
současně akceptuje aktuální trendy ve vzdělávání a přihlíží k vývoji potřeb cílových skupin. 
Předpokládá se přínos se zavedením nových výukových metod a systematického přístupu ke 
vzdělávání (dosud nebyla provedena podrobná a komplexní analýza, stanovení cílů, strategický rámec 
ani navržena opatření apod.). Současně dojde ke vzdělávání samotných aktérů (workshopy, 
semináře, přenos dobré praxe, motivace pro školské pracovníky a odbornou i laickou veřejnosti). 
Inovativní je zaměřenost strategie na regionálnost a princip plánování bottom up. 

Jaká existují rizika projektu?
Obecná rizika projektu
Nevhodně zvolený realizační tým, nedostatečná kapacita týmu, neodbornost realizačního týmu, 
nespolupráce a nemotivovanost aktérů místního akčního plánu (zejména ředitelé škol, pedagogičtí 
pracovníci, rodiče, zřizovatelé...) Tomuto riziku je předcházeno složením realizačního týmu, který 
spolu úspěšně realizoval projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, členové týmu mají zkušenosti z komunitního 
plánováním sociálních služeb a zároveň mají pedagogické vzdělání. Velkým kladem je znalost 
školského prostředí na území ORP Votice.
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Dalším rizikem může být nesprávně nastavené financování projektu a zajištění jeho plynulosti. Ze 
strany předkladatele bude eliminace tohoto rizika spočívat především v důsledné kontrole všech 
plateb a kompletnosti účetních dokladů. Předkladatel žádosti bude respektovat povinnosti vyplývající 
z dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Specifická rizika projektu
Nízká ochota školských pracovníků se dovzdělávat a využívat nabízená školení a semináře. S tím 
souvisí příprava kvalitního a motivačního společného vzdělávání "na míru". Dalším rizikem je 
vytíženost zejména ředitelů škol. 
Riziko nízké ochoty školských pracovníků bude eliminováno zkušeností s tím, že tato skupina je zvyklá 
se  scházet v pracovních skupinách a má zájem na rozvoji vzdělávání (viz zkušenosti z Meziobecní 
spolupráce). Budou nastaveny funkční pravidla komunikace a zpracován vnitřní mechanismus 
fungování realizačního týmu ve vztahu k týmu a ve vztahu k aktérům, řídícímu výboru atd. Základní 
snahou bude pozorně naslouchat potřebám škol a co nejvíce se snažit přizpůsobovat školení a 
semináře poptávce škol, realizací kvalitních a adekvátně cílených seminářů, školení a workshopů je 
možné podpořit motivaci aktérů a více je zapojit do realizace MAP. Další prostředkem ke zvýšení 
spolupráce a motivace do zapojení do tvorby MAP je využívání a akceptování zpětné vazby aktérů.

Klíčová slova:
vzdělávání, strategie, místní akční plán, ORP Votice, inkluze, kvalita

Cílové skupiny

Cílová skupina:
Děti a žáci
Popis cílové skupiny:
Žáci ZŠ Votice, ZŠ Votice Smetanova, ZŠ a MŠ Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ a MŠ 
Vrchotovy Janovice, ZUŠ Votice, děti MŠ Votice, MŠ Ratměřice, MŠ Heřmaničky a děti a žáci 
navštěvující zařízení neformálního a zájmového vzdělávání v ORP Votice. V ORP Votice bylo ve 
školním roce 2012/2013 bylo 829 žáků do 15 let (Votice 470, Jankov 131, Miličín 95, Vrchotovy 
Janovice 88 a Olbramovice 45). MŠ ve školním roce 2012/2013 disponovaly 405 dětmi. U této cílové 
skupiny je zacílení na rovné příležitosti ke vzdělání všem - přístupnost kvalitního vzdělávání pro každé 
dítě a žáka. Skupina je vymezena jako stávající a budoucí uživatelé procesu vzdělávání. Jsou 
nejpodstatnější cílovou skupinou, s níž se však v mnoha ohledech pracuje zprostředkovaně. Zájmem 
skupiny je přizpůsobovat výuku individuálním potřebám žáků, zkvalitňovat úroveň a diverzifikovat 
vzdělávání, zlepšit sledování úspěšnosti a zajistit zpětnou vazbu od cílové skupiny. Je to nejdůležitější 
cílová skupina, její podpora je tvořena zprostředkovaně přes pedagogy jako nástrojů rozvoje 
vzdělávání. Cílovou skupinu většinou pochází z venkovského regionu, který charakterizuje 
podprůměrná vzdělanostní úroveň a podprůměrná možnost uspokojení kulturních, sociálních a 
informačních potřeb. Tato situace je způsobena poměrně velkým územím (28,8 tis. hektarů) a malým 
osídlením  (41 osob/km?) s počtem obyvatelem 12 352 na celé ORP, špatnou dopravní 
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infrastrukturou z malých obcí a osad do větších měst, reprodukcí vzdělanostní úrovně napříč 
generacemi a druhem ekonomické aktivity obyvatelstva (převážně zemědělský sektor). 

Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci
Popis cílové skupiny:
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Votice, ZŠ Votice Smetanova, ZŠ a MŠ Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a 
MŠ Jankov, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZUŠ Votice, pedagogičtí pracovníci MŠ Votice, MŠ Ratměřice, 
MŠ Heřmaničky. Na ZŠ působí 104 pedagogů. V MŠ působí 22,9 přepočtených úvazků. Dále na území 
působí 9 ostatních odborných pracovníků (výchovní poradci, speciální pedagogové, psychologové či 
asistenti pedagoga).Pro cílovou skupinu budou realizovány semináře, workshopy a kurzy. Dále bude 
podpora na sdílení příkladů dobré praxe, sdílení vlastních zkušeností a v neposlední řadě formou 
poradenství (konzultace s odborným expertem). Ve specifickém ohledu MAP cílí na aktivní učitele a 
pedagogy všech institucí, kteří přinášejí změny, jsou lídry a iniciátory.
Cílová skupina je zvyklá scházet se v pracovních skupinách (např. fokusní skupina v rámci projektu 
Meziobecní spolupráce), takže by měla být spolupráce na MAP plynulá. Cílová skupina bude zapojena 
do činnosti Řídícího výboru a bude tak důležitým aktérem při plánování a návrzích opatření.

Cílová skupina:
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 
a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu tvoří pracovníci neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže do 15 let 
(Jazykovka Votice, Jazykovka Miličín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež YMCA Sibiř, RC Oříšek, 
ZUŠ Votice, vedoucí zájmových kroužků a pracovníci školních družin). Ve školních družinách působí 16 
pedagogických pracovníků. ZUŠ čítá 12 pedagogických pracovníků. Pro cílovou skupinu budou 
realizovány semináře, workshopy a kurzy. Dále bude vytvářena podpora na sdílení příkladů dobré 
praxe, sdílení vlastních zkušeností a v neposlední řadě formou poradenství (konzultace s odbornými 
experty). Cílová skupina je zvyklá scházet se v pracovních skupinách (fokusní skupiny v rámci projektu 
Meziobecní spolupráce a projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 
okresu Benešov), takže by měla být spolupráce na MAP plynulá. Cílová skupina bude zapojena do 
činnosti Řídícího výboru a bude důležitým aktérem při plánování a návrzích opatření.

Cílová skupina:
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Popis cílové skupiny:
Pracovníci organizací Edu-IN a EUKIDU Consultancy, kteří se zapojí do tvorby MAP na území ORP 
Votice. Dále školní psychologové a další odborníci ve vzdělávání. S cílovou skupinou bude navázána 
spolupráce při přípravě společných setkávání a sdílení zkušeností formou workshopů, seminářů a 
vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a zprostředkování nových poznatků. Tyto aktivity budou 
určeny pro výše uvedenou cílovou skupinu. Dalším přínosem bude přehled těchto odborníků v 
aktuální problematice vzdělávání a moderních metodách a formách práce, která bude přínosná a 
zvýší kompetence výše uvedených cílových skupin. 

Cílová skupina:
Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
Popis cílové skupiny:
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Zástupci organizace Edu-IN, která se do projektu na území ORP Votice zapojí prostřednictvím svého 
experta. Výstupů tvorby MAP bude využito pro popularizaci a informovanost veřejnosti také 
prostřednictvím činnosti ostatních NNO, nadací, NDIV, vysokých škol. Cílová skupina pomůže také v 
pracovních skupinách směřovat akční plánování vzhledem k prioritám vzdělávací politiky MŠMT a 
krajů, ale také lokálních potřeb. Přínosem bude také přehled těchto odborníků v aktuální 
problematice vzdělávání a moderních metodách a formách práce.

Cílová skupina:
Rodiče dětí a žáků
Popis cílové skupiny:
Rodiče žáků a dětí ZŠ Votice, ZŠ Votice Smetanova, ZŠ a MŠ Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ 
Jankov, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZUŠ Votice, rodiče dětí MŠ Votice, MŠ Ratměřice, MŠ 
Heřmaničky a rodiče dětí navštěvující zařízení neformálního a zájmového vzdělávání v ORP Votice. 
Rodiče dětí a žáků patří mezi důležitou cílovou skupinou, protože se vzájemně se školou ovlivňují a 
spolu mohou působit na edukaci dětí a žáků účinněji a efektivněji. Důležité je se v rámci této cílové 
skupiny důsledně zaměřit na podporu vzájemné komunikace. Je důležité, aby se škola otevřela 
rodičům, ale i rodiče škole. Na tento cíl je důležité se opravdu zaměřit a kvalitní komunikace mezi 
školou, pedagogy a rodiči byla přímo jedním z hlavních cílů vedení školy. Na základě již proběhách 
setkání s aktéry ve vzdělávání, byla zjištěna velká potřeba zlepšit komunikaci s rodiči a vytvoření 
partnerského vztahu. V rámci projektu by mělo dojít k prohloubení spolupráce formou informování o 
projektu, příležitostech zapojení se do aktivit a vzdělávání svých dětí a o nových metodách vzdělávání 
např. formou semináře o vybraných tématech.

Cílová skupina:
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Popis cílové skupiny:
Vedoucí pracovníci škol ORP Votice -ředitelé  ZŠ Votice, ZŠ Votice Smetanova, ZŠ a MŠ Olbramovice, 
ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice,  ředitelé MŠ Votice, MŠ Ratměřice, MŠ 
Heřmaničky a ZUŠ Votice. Zásadní skupinou jsou ředitelé základních a mateřských škol a ředitelé 
základních uměleckých škol. Na ně projekt cílí jednak záměrem zvyšování jejich otevřenosti, 
kompetencí, rozpoutání dialogu s jinými zájmovými skupinami a motivačními aktivitami ke spolupráci 
mezi školami navzájem a mezi školami a dalšími subjekty působícími na děti do 15 let, Pro cílovou 
skupinu budou realizovány semináře, workshopy a kurzy. Dále bude podpora na sdílení příkladů 
dobré praxe, sdílení vlastních zkušeností a v neposlední řadě formou poradenství (konzultace s 
odbornými experty). Oslovení již byli všichni vedoucí a aktivně se zúčastnili již uskutečněných setkání. 
Jejich začlenění je žádoucí a bude vyvinuta snaha je zapojit do diskuse a rozhodování v průběhu 
projektu, stejně jako budou realizovány aktivity pro zvyšování jejich kompetencí, mj. i snížením jejich 
zátěže nebo přípravou projektů na toto snížení. Toto považujeme za klíčové, jelikož na únorovém 
setkání ohledně tvorby MAP, které definovalo problémové okruhy, zaznívala problematika velkého 
úvazku a vytíženosti od všech ředitelů škol. S cílovou skupinou má žadatel zkušenosti z projektu 
Meziobecní spolupráce, kdy ředitelé navštěvovali fokusní skupiny pro oblast školství.

Cílová skupina:
Veřejnost
Popis cílové skupiny:
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Především vztah školy a veřejnosti je podstatnou součástí marketingové strategie škol a školských 
zařízení. Rozvíjí pocit sounáležitosti s místní komunitou. Současně ovlivňuje zájem a podporu, kterou 
veřejnost poskytuje škole. Současně prostřednictvím škol je zahrnuto do vztahu školy a veřejnosti 
kontakt s veřejnou správou, organizacemi, institucemi, podniky, skupinami a dalšími subjekty v 
oblasti vzdělávání. Spolupráce mezi žadatelem, školami a veřejností zahrnuje účast ve školní radě a 
ve spolcích rodičů a přátel školy, společné programy a aktivity, otevřené dny školy, informování 
prostřednictvím webových stránek žadatele, partnerů a škol a školských zařízeních, sociálních sítí, 
zpravodajů a společných setkání.

Cílová skupina:
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou především zřizovatelé (starostové a místostarostové), jejich zástupci (referent 
pro oblast školství) a další zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávací politice. Podpořena 
budou společná setkávání (kurzy, semináře, exkurse) a sdílení zkušeností formou workshopů, 
konferencí, příklady dobré praxe aj. To vše za účelem lepšího porozumění a orientace cílové skupiny 
ve vybrané problematice a prioritních tématech. Cílová skupina bude podpořena prostřednictvím 
aktivní účasti v pracovních skupinách, vzniklých partnerstvích a Řídícím výboru. Cílová skupina je 
zvyklá na aktivní setkávání, které probíhalo v rámci projektu Meziobecní spolupráce, kde byla řešena 
oblast školství.

Subjekty projektu

Typ subjektu: Žadatel/příjemce
Název subjektu: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
Kód státu: CZE Česká republika
IČ: 70567646
IČ zahraniční:
Rodné číslo:
Datum narození:
Jméno:
Příjmení:
DIČ/ VAT id:
Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
Subjekt je právnickou osobou: Ano
Datum vzniku: 2. 2. 2000 0:00:00
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat:
Bilanční suma roční rozvahy:
Velikost podniku:
Kód institucionálního sektoru:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:Ano
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
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Adresy subjektu
Název kraje: Středočeský kraj
Název okresu: Benešov
Název ORP: Votice
Městská část:
Obec: Votice
Část obce: Votice
Ulice: Komenského nám.
PSČ: 259 01
Číslo orientační:
Číslo popisné/evidenční: 700
Kód druhu čísla domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu
Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Viktor 
Příjmení: Liška
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 776580584
Email: starosta@ratmerice.cz
Hlavní kontaktní osoba: Ano
Statutární zástupce: Ano

Účty subjektu

Účetní období

CZ NACE

Veřejná podpora
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Umístění

Dopad projektu: CHKO/NP

CZ020 Středočeský kraj
 

2126 Votice  

Místo realizace projektu: CHKO/NP

CZ020 Středočeský kraj
 

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: 1. Akční plánování - 1.1 Podaktivita Rozvoj partnerství

Popis klíčové aktivity:
1.1 Rozvoj partnerství
První podaktivitou bude Rozvoj partnerství. Od roku 2015 již probíhají aktivity, na základě kterých je 
vytvářen Řídící výbor MAP. K jeho ustanovení dojde v květnu 2016. Tato platforma posílí vazby mezi 
aktéry v území a představí jejich aktivity v oblasti vzdělávání. Při sestavování ŘV jsme navazovali na 
pravidelná setkání tzv. fokusní skupiny Školství, která vznikla pro území ORP Votice v rámci realizace 
projektu Meziobecní spolupráce a která pomohla utvářet cíle Strategie ORP Votice pro oblast školství. 
Fokusní skupina se sešla v rámci projektu Meziobecní spolupráce naposledy 30. 6. 2015 a už tam 
začala debata o tvorbě MAP, jeho možnostech a využití pro školy ORP Votice. Další schůzky proběhly 
v září a říjnu 2015 a na těch již bylo konkrétně připravováno důležité partnerství i zapojení 
jednotlivých aktérů do práce Řídícího výboru. Jelikož se na území ORP Votice nachází pouze devět 
školních subjektů, byla nabídnuta účast všem. Schůzky v lednu 2016 se zúčastnili všichni ředitelé škol 
a své zapojení do tvorby MAP potvrdili. Dohodnuta byla také účast zástupců z řad neformálního a 
zájmového vzdělávání. Diskuze o tvorbě MAP proběhla také na členských schůzích Mikroregionu 
Voticko a starostům obcí na území ORP Votice tam byla nabídnuta možnost začlenit se do práce 
Řídícího výboru. Dne 4.2. proběhlo setkání zástupců ZŠ a MŠ, kde byly stanoveny problémové okruhy 
škol, které tito aktéři považují za signifikantní. V rámci této klíčové aktivity se počítá s prohlubováním 
vazeb aktérů. V takto zformovaném partnerství budou probíhat diskuse nad územně specifickými 
potřebami a prioritami ve vzdělávání prostřednictvím setkávání, výměny zkušeností, tematických 
setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol zaměřeného na zlepšení řízení škol a hodnocení kvality 
vzdělávání.
Předpokládané datum zahájení: květen 2016
Předpokládané datum ukončení: prosinec 2017
Výstupem podaktivity bude prohlubování vazeb mezi aktéry. To se projeví vznikem Řídícího výboru.
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Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Tento odhad intenzity je u
KA 1 40% (jedná se o přehled nákladů za celou KA1 (ne za jednotlivé podaktivity).

Název klíčové aktivity: 1. Akční plánování - 1.2 Podaktivita Dohoda o prioritách

Popis klíčové aktivity:
1.2 Dohoda o prioritách
1.2.1     Analýza
1.2.2     Strategický rámec priorit
1.2.3     Investiční priority
Druhou podaktivitou Akčního plánování bude Dohoda o prioritách, jejímž smyslem bude stanovit 
lokální vizi vzdělávání na území ORP Votice. Bude provedena syntéza existujících místních strategií, 
existujících strategických záměrů a dokumentů, budou využita agregovaná  data získaná z 
dotazníkového řízení a na základě všech získaných dat a informací bude usilováno na připravených 
workshopech o dohodu mezi aktéry při stanovení priorit oblastí rozvoje. Proto bude tato aktivita 
probíhat ve třech následných krocích - Analýza, Strategický rámec MAP a Investiční priority.
Analytická část bude vycházet z existujících dat pro území, která budou interpretována a představena 
aktérům projektu. V rámci pracovních schůzek s dotčenými subjekty budou upřesněny jednotlivé 
výstupy a bude dotvořena finální analýza včetně SWOT-3 analýzy. Dalším krokem bude nalezení 
shody na vizi do roku 2023 pro rozvoj základního a předškolního vzdělávání v ORP Votice. 
Předpokladem je konzultační proces, jehož součástí budou workshopy a kulaté stoly  s cílem stanovit 
dlouhodobé priority. Proběhnou jednání Řídícího výboru jednak pro definování vize a poté po 
informování a konzultacích s partnery také pro vytvoření návrhu Strategického rámce MAP do roku 
2023. Tento návrh bude dále v území individuálně i kolektivně konzultován s partnery a na závěr této 
aktivity bude na jednání Řídícího výboru Strategický rámec MAP schválen. V rámci investičních priorit 
budou organizace, kterých se určená investice týká, uzavřou dohody o investicích jako potvrzení 
potřebnosti a využitelnosti v území.
Předpokládané datum zahájení: květen 2016
Předpokládané datum ukončení: říjen 2016
Výstupem této podaktivity je schválení Strategického rámce MAP

Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Tento odhad intenzity je u
KA 1 40% (jedná se o přehled nákladů za celou KA1 (ne za jednotlivé podaktivity).

Název klíčové aktivity: 1. Akční plánování - 1.3 Podaktivita Akční plánování

Popis klíčové aktivity:
Tato aktivita vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023. Úkolem je sestavení akčního ročního 
plánu s konkrétními opatřeními včetně popsané odpovědnosti, termínů a měřitelnosti. Celý proces 
koordinuje Řídící výbor, který na začátku nadefinuje priority k sestavení akčního plánu a průběžně s 
partnery konzultuje náměty pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce. Na základě informací z 



14

Sestava vytvořena v MS2014+ OGLISVIK 11.4.2016

partnerské platformy vznikne podklad k vytvoření návrhu ročního akčního plánu a po informování 
partnerů Řídící výbor rozhodne o tom, jaké aktivity budou rozpracovány do logického rámce. 
Výsledkem celé Klíčové aktivity (Akční plánování) bude finální verze MAP.
Předpokládané datum zahájení: květen 2016
Předpokládané datum ukončení: prosinec 2017
Výstupem podaktivity bude schválení finálního Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP 
Votice.

Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Tento odhad intenzity je u
KA 1 40% (jedná se o přehled nákladů za celou KA1 (ne za jednotlivé podaktivity).

Název klíčové aktivity: 1. Akční plánování - 1.4 Podaktivita Budování znalostních 
kapacit

Popis klíčové aktivity:
1.4 Budování znalostních kapacit
Obsahem této aktivity bude realizace vzdělávacích aktivit pro aktéry akčního plánování na území OPR 
Votice. Konkrétní plán vzdělávacích aktivit vznikne na základě požadavků z území. Během sběru dat 
bude paralelně probíhat zjišťování poptávky zejména pedagogických pracovníků škol, jaký typ 
společného vzdělávání preferují. Budou nabídnuty workshopy a konference pro lepší sdílení 
zkušeností, nastaveno bude také prostředí pro vzájemné informování (sdílené úložiště dokumentů, 
webové stránky zpracovatele). Na základě dohod dojde k nastavení formátu stáží a hospitací mezi 
institucemi formálního a neformálního vzdělávání a kolegiálních forem podpory v podobě 
individuálního a skupinového setkávání s prvky mentoringu. Důležitou součástí této aktivity bude 
využití expertů pro realizaci přednáškových aktivit na vybraná témata, pro koučování, sdílení 
odborných zkušeností a vyvozování dobré praxe uvnitř škol a mezi školami navzájem.
Vzdělávání se vždy bude účastnit více partnerů MAP a jeho obsah bude souviset s tématy tvořeného 
MAP, tj. zvyšování kvality předškolního vzdělávání a péče, inkluzivní vzdělávání, spolupráce s rodinou, 
kariérové poradenství a také vzdělávání ředitelů škol se zaměřením získávání manažerských 
dovedností. Cílem této aktivity bude budování kapacit pro implementaci MAP, a to zejména 
posílením existující sítě spolupráce a jejím rozšířením a otevřením novým podmětům ze světa 
vzdělávání a světa práce. Snahou bude vyvolat vyšší míru zapojení doposud méně aktivních škol, aby 
u všech aktérů rozvoje vzdělávání ORP Votice vznikala patřičná motivace a kompetence k aktivnímu 
zapojení do tvorby a realizace MAP.
Předpokládané datum zahájení:  květen 2016
Předpokládané datum ukončení: listopad 2017
Výstupem podaktivity je série vzdělávacích aktivit, která bude probíhat od května 2016 - do listopadu 
2017.

Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Tento odhad intenzity je u
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KA 1 40% (jedná se o přehled nákladů za celou KA1 (ne za jednotlivé podaktivity).
Lektořská činnost v rámci vzdělávacích aktivit bude hrazena v rámci paušálních nákladů.

Název klíčové aktivity: 2. Evaluace

Popis klíčové aktivity:
Aktivity evaluace se bude zaměřovat na vyhodnocení toho, co se ve spolupráci již podařilo udělat pro 
děti ohrožené školním neúspěchem a co je napříště potřeba zlepšit. Procesy partnerství budou 
vyhodnocovány podle metodiky ŘO VVV a výstupem budou průběžná zpráva v polovině realizace 
projektu a závěrečná evaluační zpráva. V rámci průběžné evaluace budou také doporučovány a 
upravovány procesy MAP a budou také zpracovány Dohody o spolupráci v aktivitách MAP.
Předpokládané datum zahájení: únor 2017
Předpokládané datum ukončení: prosinec 2017
Výstupem klíčové akivity bude průběžná a závěrečná zpráva.

Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Tento odhad intenzity je u
této klíčové aktivity 5% nákladů.

Název klíčové aktivity: 3. Řízení MAP

Popis klíčové aktivity:
V rámci této aktivity bude vytvořena organizační struktura, nastaveny komunikační mechanismy 
uvnitř MAP a popsány základní principy fungování MAP. Základním úkolem je identifikace dotčené 
veřejnosti, která je již na území ORP Votice splněna díky práci fokusní skupiny Školství v rámci 
projektu meziobecní spolupráce. Proto bude i jednodušší zapojení relevantních aktérů do plánování. 
Realizační tým spolu s návrhem strategie vypracuje i koncept organizační struktury. V případě tvorby 
MAP v ORP Votice nebude vzhledem k menšímu počtu aktérů příliš složitá. Nepředpokládá se vznik 
dílčích poradních orgánů, avšak předpokládáme pro řešení dílčích problematik (vzhledem k menšímu 
počtu aktérů) vznik dvou pracovních skupin - jedné pro formální vzdělávání, druhé pro neformální a 
zájmové vzdělávání. Obě budou řízeny pracovníkem pro řízení a koordinaci pracovních skupin. 
Základní organizační jednotkou však bude Řídící výbor, ve kterém je připraveno reprezentativní 
zastoupení všech důležitých aktérů vzdělávání v území. Všichni zapojení partneři do projektu budou 
mít možnost podílet na vzniku MAP formou připomínek nebo účasti na jednáních. Návrh organizační 
struktury včetně komunikační strategie, tedy způsobu zapojení dotčení veřejnosti bude projednán v 
rámci partnerství.
Spolu s organizační strukturou zpracuje realizační tým v rámci této aktivity návrh systému, kde bude 
popsáno, jaké jsou zapojené subjekty, které subjekty se zúčastňují jednání  a které jsou zapojeny 
formou informování, dále způsoby informování, způsoby a termíny přijímání termínů a připomínek i 
techniky pro poskytování zpětné vazby a informování veřejnosti.
Datum zahájení: květen 2016
Datum ukončení: prosinec 2017

Přehled nákladů:
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Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Odhad intenzity je u této 
klíčové aktivity 30% nákládů.

Název klíčové aktivity: 4. Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Realizační tým bude vyvážený v administrativní a odborné složce a bude disponovat dostatečnou 
personální kapacitou s klíčovými a odbornými znalostmi a schopnostmi potřebnými pro řízení, 
realizaci a odborné zajištění navržených aktivit projektu. Úkolem Administrativního týmu bude 
zajištění administrativního a finančního řízení projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, 
zpracovávání průběžných zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu. Úkolem Odborného týmu 
bude zajištění řízení projektu po obsahové stránce, tedy realizace klíčových aktivit s cílem naplnit 
plánované výstupy projektu.
Cílem aktivity bude nastavit s předstihem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení 
a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení projektu umožní včas identifikovat 
případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci. Klíčové bude nastavit efektivně složení a 
velikost realizačního týmu.
Složení Administrativního týmu:
1) Hlavní manažer MAP (řízení projektu po administrativní stránce, koordinace realizace
klíčových aktivit, koordinace práce a jednání Řídícího výboru, komunikace s poskytovatelem, RSK a s 
partnery v území, sestavování zpráv o realizaci). Úvazek 0,5
2) Finanční manažer a účetní (finanční řízení projektu, sestavování žádostí o platbu, dohled nad cash 
flow, kontrola plnění podmínek pro způsobilost výdajů). Úvazek 0,25
3) Administrativní pracovník  (dokumentace projektu, spolupráce na aktivitách projektu, koordinační 
činnost (jednání, semináře, workshopy) Úvazek 0,1
Složení Odborného týmu:
1) Odborný pracovník pro realizaci komunikační strategie a budování kapacit (koordinace
vzdělávacích aktivit, aktualizace stránek). Úvazek 0,3
2) Odborný pracovník pro zpracování analýz a návrhů opatření a koordinace práce pracovních
skupin. Úvazek 0,6 
3) Odborný expert a konzultant (celkem 600 hodin)
Datum zahájení: květen 2016
Datum ukončení: prosinec 2017

Přehled nákladů:
Většina nákladů má průřezový charakter, to znamená, že se neváže pouze k jedné klíčové aktivitě, ale
k několika aktivitám v průběhu celého projektu. Určení nákladů na jednotlivé klíčové aktivity je proto
stanoveno procenticky na základě porovnání intenzity jednotlivých aktivit. Odhad intenzity je u této 
klíčové aktivity stanoven na25%.

Etapy
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Rozpočet jednotkový

Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek

Částka celkem Procen
to

Měrná 
jednotka 
(přednastave
na ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná 
jednotka 
(individuální)

 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 2 161 040,00 100,00  
 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé 

výdaje
0,00 0,00 1 543 600,00 71,43  

 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské 
příspěvky

0,00 0,00 1 190 000,00 55,07  

 1.1.1.1 Realizační tým 0,00 0,00 500 000,00 23,14  
 1.1.1.1.1 Platy 0,00 0,00 500 000,00 23,14  
 1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer 17 000,00 20,00 340 000,00 15,73 Počet měsíců  
 1.1.1.1.1.2 Finanční manažer a účetní 6 000,00 20,00 120 000,00 5,55 Počet měsíců  
 1.1.1.1.1.3 Administrativní pracovník 2 000,00 20,00 40 000,00 1,85 Počet měsíců  
 1.1.1.1.2 DPČ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.1.3 DPP 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.1.2 Odborný tým 0,00 0,00 690 000,00 31,93  
 1.1.1.2.1 Platy 0,00 0,00 540 000,00 24,99  
 1.1.1.2.1.1 Odborný pracovník pro budování 

kapacit a realizaci komunikační 
strategie

9 000,00 20,00 180 000,00 8,33 Počet měsíců  

 1.1.1.2.1.2 Odborný pracovník pro zpracování 
analýz a řízení a koordinaci 
pracovních skupin

18 000,00 20,00 360 000,00 16,66 Počet měsíců  

 1.1.1.2.2 DPČ 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 1.1.1.2.3 DPP 0,00 0,00 150 000,00 6,94  
 1.1.1.2.3.1 Odborný expert a konzuntant 250,00 600,00 150 000,00 6,94  
 1.1.1.3 Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 260 000,00 12,03  
 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 

platů a DPČ 
260 000,00 12,03  

 1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z 
DPP

0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 93 600,00 4,33  
 1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 

platů a DPČ 
93 600,00 4,33  

 1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
DPP

0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.4 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele
0,00 0,00 0,00 0,00  

 1.1.4.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.4.3 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.1.4.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.2 Paušální náklady 617 440,00 28,57  
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Žádost o podporu
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 2 161 040,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 2 161 040,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 2 161 040,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 1 836 884,00
Národní veřejné zdroje: 216 104,00
Podpora celkem: 2 052 988,00
Vlastní zdroj financování: 108 052,00
% vlastního financování: 5,00
Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 30. 9. 2016
Zálohová platba:
Záloha - plán: 648 312,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 0,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 31. 10. 2016
Zálohová platba:
Záloha - plán: 324 156,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 648 312,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
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Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 31. 1. 2017
Zálohová platba:
Záloha - plán: 324 156,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 324 156,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 28. 4. 2017
Zálohová platba:
Záloha - plán: 324 156,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 324 156,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 31. 7. 2017
Zálohová platba:
Záloha - plán: 324 156,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 324 156,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 31. 10. 2017
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Zálohová platba:
Záloha - plán: 216 104,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 324 156,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ne

Pořadí finančního plánu: 7
Datum předložení: 16. 2. 2018
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 216 104,00
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba: Ano

Kategorie intervencí

Oblast intervence

Tematický cíl

Kód tematického cíle: 10
Název tematického cíle: Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro 
dovednosti a celoživotní učení
Specifický cíl: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality 
ve vzdělávání
Procentní podíl: 100
Indikativní alokace: 1 836 884,00

Forma financování
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Kód formy financování:
Název formy financování:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Typ území

Kód typu území: 01
Název typu území: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 
obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 02
Název typu území: Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území: 03
Název typu území: Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Mechanismus územního plnění

Kód mechanismu územního plnění:
Název mechanismu územního plnění:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Vedlejší téma ESF

Ekonomická aktivita

Kód ekonomické aktivity:
Název ekonomické aktivity:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Lokalizace

Kód lokalizace: CZ020
Název lokalizace: Středočeský kraj
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NUTS2: Střední Čechy
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Indikátory

Kód indikátoru: 54310
Název: Počet podpořených spoluprací
Měrná jednotka: spolupráce
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 5. 2016
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2017
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Jedná se o cílenou spolupráci různých subjektů (VŠ a další vzdělávací instituce včetně institucí 
neformálního vzdělávání, výzkumné organizace, aplikační sféra, veřejná správa )  za účelem sdílení 
odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v dané oblasti při realizaci projektů či jejich částí 
financovaných z fondů ESI. Spolupráce musí být podložena smlouvou. Spolupráce je naplňována 
aktivitami, které vedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Popis hodnoty:
Dohoda (memorandum) o partnerství mezi aktéry místního akčního plánování rozvoje vzdělávání 
ORP Votice.

Kód indikátoru: 54901
Název: Počet regionálních systémů
Měrná jednotka: regionální systémy
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 5. 2016
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2017
Envi: Ne
Definice indikátoru:
Krajské akční plány vzdělávání, krajské regionální platformy a místní akční plány pro předškolní, 
základní a střední vzdělávání na správním území obcí s rozšířenou  působností nebo území kraje ČR a 
jiné regionální systémy.

Popis hodnoty:
Místní akční plán pro předškolní a základní vzdělávání na správním území obce s rozšířenou 
působností Votice.
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Horizontální principy

Projekt není zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt vytváří rovné příležitosti pro zapojení všech vrstev obyvatelstva a nediskriminuje z důvodu 
různého pohlaví, rasy a etnického původu, věku, zdravotního postižení nebo nepříznivého 
zdravotního stavu,  sexuální orientace, náboženství, víry nebo skutečnosti, že osoba je bez vyznání. 
Nebude diskriminovat a segregovat marginalizované skupiny jako jsou romské děti a žáci a další děti 
a žáci s potřebou podpůrných opatření.

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt přímo ani nepřímo nediskriminuje z důvodu pohlaví a vytváří rovné příležitosti pro muže i 
ženy v podobě rovného přístupu k zapojení do projektu i využití jeho výstupů. Při realizaci projektu 
budou zohledňovány specifické vzdělávací potřeby dívek a chlapců.
Projekt přispívá k účasti žen na rozhodovacích procesech jak na politické tak na ekonomické úrovni 
tím, že jsou v realizačním týmu zastoupeny ženy. 

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele
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Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že: 
1. Splňuji definici oprávněného žadatele vymezeného výzvou;
2. Nemám právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele;
3. Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez 
ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, 
opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich 
pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří 
operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto 
finanční nástroje poskytují;
4. Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či 
programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které mají být 
financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které přímo 
souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů 
financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV;

Název čestného prohlášení: Čestné závěrečné prohlášení žadatele
Text čestného prohlášení:

1. Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu;
2. Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
3. Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v monitorovacím systému MS14+;
4. Jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu;
5. Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším využitím 
této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace 
programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen;
6. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za 
účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací; 
7. Zavazuji se k tomu, že  o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 
procesu poskytnutí podpory, které u žadatele/partnera nastanou, budu neprodleně informovat 
poskytovatele podpory;
8. Beru na vědomí, že veškerá komunikace mezi žadatelem/partnerem a ŘO OP VVV k předmětné 
žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS14+;
9. Umožním ŘO OP VVV přístup k veškerým dokladům týkajícím se činností  žadatele/partnera, vnitřní 
struktury, apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i následné realizaci 
projektu a jeho udržitelnosti, a to za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v mém 
čestném prohlášení.
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Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení, že žadatel není v likvidaci a v 
insolvenčním řízení
Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že společnost není v likvidaci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a úpadek nebo hrozící úpadek není řešen 
v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení žadatele o zajištění vlastních 
prostředků na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti) a k udržitelnosti projektu 
(tam, kde udržitelnost vyžadována výzvou).
Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že mám zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu. 

Přiložené dokumenty

Pořadí: 1
Název dokumentu: Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Projekt nemá partnera.

dhQX8-F53EazAdZANvC-iw|317007::Čestné prohlášení - projekt nemá partnera.pdf

Pořadí: 2
Název dokumentu: Čestné závěrečné prohlášení partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné závěrečné prohlášení partnera
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
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Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Není relevantní - projekt nemá partnera.

7rWV5LMrPEGZlRgPf2eWdA|318177::Čestné prohlášení - projekt nemá partnera.pdf

Pořadí: 3
Název dokumentu: Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v 
insolvenčním řízení
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení, že partner není v likvidaci a v 
insolvenčním řízení
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Není relevantní - projekt nemá partnera.

BDXduXlyZ0uXKp3bKHDFZg|318180::Čestné prohlášení - projekt nemá partnera.pdf

Pořadí: 4
Název dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

MI_YxkaGC0CDy6qBL9AN7w|310070::Výpis z registru osob.pdf

Pořadí: 5
Název dokumentu: Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady k oprávněnosti žadatele/partnera 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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eVM662NOdUyj_FBwLvfP9Q|307557::Opravnenost zadatele mikroregion Voticko.zip

Pořadí: 6
Název dokumentu: Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a 
samosprávy a zdravotním pojišťovnám 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a 
samosprávy a zdravotním pojišťovnám 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

3X_-nITYcUmQuLWmWYcTHw|307558::Potvrzení o bezdlužnosti.zip

Pořadí: 7
Název dokumentu: Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele/partnera 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

fgKKZnfbkUKF3SfdX1PJGA|310685::Doklad o trestní bezúhonnosti žadatele.zip

Pořadí: 8
Název dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

pTVeuPFxykeL754rBFqxqA|316783::Harmonogram klíčových aktivit_ORP_Votice.pdf
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Pořadí: 9
Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
ESF
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

omzAxnI37EeLyqxGONALXA|307561::Prehled_klicovych_vystupu_ORP_Votice.pdf

Pořadí: 10
Název dokumentu: Stanovisko Regionální stálé konference 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Stanovisko Regionální stálé konference 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

uG3EOd7i6Ea1Kz6iepVr1g|307562::Stanovisko RSK SK.pdf

Pořadí: 11
Název dokumentu: Potvrzení magistrátu hl. m. Praha 
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Potvrzení magistrátu hl. m. Praha 
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Není relevantní - projekt bude realizován na území Středočeského kraje.

fB2j4Y7PmEWGmr3SAuis0w|318219::Prohlášení místo realizace.pdf

Pořadí: 12
Název dokumentu: Souhlasy zřizovatelů a škol
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Souhlasy zřizovatelů a škol
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Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

HimCApDwhkG54oghSDPN3g|307564::Souhlasy zrizovatelu a skol orp Votice.zip

Pořadí: 13
Název dokumentu: Identifikace úrovně MAP
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Identifikace úrovně MAP
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

6P8HUSgDJk28T0_3GqFQHw|307567::Identifikace_urovne_MAP.pdf

Pořadí: 14
Název dokumentu: Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území, 
připravená v rámci realizace projektu z výzvy č. 46 OP VK
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území, 
připravená v rámci realizace projektu z výzvy č. 46 OP VK
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Není relevantní.

UEWUucxY90K_3xbGQnVU1Q|318272::Prohlášení lokální strategie.pdf

Pořadí: 15
Název dokumentu: Soulad s kompetenčním modelem
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Soulad s kompetenčním modelem
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

e1jQfbMUQ0a2_SYzjscLVA|307573::Soulad s kompetenčním modelem.zip

Pořadí: 16
Název dokumentu: Žadatel projednal podání žádosti s ostatními možnými 
žadateli v území
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žadatel projednal podání žádosti s ostatními možnými 
žadateli v území
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

kiFLFg-dkkaFPYLdaluc4g|307575::ČP o oslovení zpracovatelů.pdf

Pořadí: 17
Název dokumentu: Žadatel oslovil s žádostí o spolupráci všechny zřizovatele 
mateřských a základních škol na území v hranicích spádového obvodu obce s rozšířenou působn
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žadatel oslovil s žádostí o spolupráci všechny zřizovatele 
mateřských a základních škol na území v hranicích spádového obvodu obce s rozšířenou působností, 
pro které se projekt připravuje
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

wHqlFOT9GkSSq_tofpshVw|307579::Oslovení zřizovatelů MS_ZS.pdf

Pořadí: 18
Název dokumentu: Potvrzení škol - odmítnutí zapojit se do projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Potvrzení škol - odmítnutí zapojit se do projektu
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 21. 3. 2016
Verze dokumentu: 0001
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Sestava vytvořena v MS2014+ OGLISVIK 11.4.2016

Popis dokumentu:
Není relevantní - projektu se zúčastní všechny ZŠ a MŠ na území ORP Votice.

gf5eXv_INkO-mVG3_4qi5Q|318230::Prohlášení přihlášení škol.pdf

Pořadí: 19
Název dokumentu: Plán vzdělávacích aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Dokument zadal: OGLISVIK
Datum vložení: 11. 4. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

5RfEzGnJSEmKyW3_M0qf2Q|316973::Tvorba plánu vzdělávacích aktivit ORP Votice.pdf

Odbornosti

Kód: OPZ_128_2.3
Název odbornosti: spolupráce aktérů na lokální úrovni


