
 
 

MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK 

 

(místní akční plán vzdělávání obce s rozšířenou působností Šumperk) 

 

Zápis z jednání 

 

V pátek 1. 4. 2016 v 9:30 hodin se v zasedací místnost Městského úřadu Šumperk, Jesenická 

31 sešli zástupci škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé, zástupci neformálního 

vzdělávání, neziskových organizací a další zájemci v celkovém počtu 46 účastníků,  

aby společně diskutovali nad tvorbou strategického rámce MAP vzdělávání ORP Šumperk. 

 

Jednání zahájil starosta města Šumperk pan Mgr. Zdeněk Brož. Pozdravil všechny účastníky 

jednání a v souvislosti s nedávným dnem učitelů poděkoval všem pedagogům za jejich 

nelehkou práci. Ve svém krátkém projevu připomněl odkaz Jana Amose Komenského. 

 

Úvodní slovo k projektu MAP vzdělávání přednesl předseda Místní akční skupiny (MAS) 

Šumperský venkov pan Ing. Radim Sršeň, Ph.D., který zdůraznil strategickou důležitost 

tohoto projektu pro další rozvoj vzdělávání v našem regionu. 

 

Hlavní cíle projektu připomněl jeho hlavní zpracovatel a manažer MAS Šumperský venkov 

pan Mgr. Jakub Dolníček. Představil nové zaměstnance MAS Šumperský venkov, kteří budou 

mít na starosti zpracování MAP vzdělávání ORP Šumperk paní Mgr. Ivanu Hanákovou a pana 

Mgr. Martina Kuchtíka a s finančním partnerem, kterým je MAS Horní Pomoraví a její 

ředitelkou Ing. Annou Bartošovou. V druhé části svého vystoupení se věnoval výčtu 

chystaných výzev, které budou připraveny pro školy ve zjednodušené verzi formou tzv. 

„Šablon“. 

 

Pan Mgr. Martin Kuchtík seznámil všechny přítomné se členy řídícího výboru, ve kterém jsou 

zastoupeni zástupci jednotlivých typů škol a školských zařízení, zástupci zřizovatelů, 

neformálního a zájmového vzdělávání, rodičů a dalších příznivců rozvoje vzdělávání. Vyzval 

přítomné k podání případných dalších návrhů na členy řídícího výboru a seznámil všechny 

přítomné s funkcí řídícího výboru, který mimo jiné bude schvalovat strategický rámec MAP 

vzdělávání ORP Šumperk. 

 

Paní Mgr. Ivana Hanáková seznámila účastníky s výsledky dotazníkového šetření, které 

provádělo MŠMT a kterého se v rámci ORP Šumperk zúčastnily téměř všechny mateřské  

i základní školy. V každé tematické oblasti byly prezentovány nejčastější požadavky škol pro 

rozvoj dané oblasti, další náměty vyplynuly z bohaté diskuze. 

 

Na závěr diskuze bylo účastníkům jednání přislíbeno, že veškeré informace k průběhu 

projektu a zpracování MAP vzdělávání ORP Šumperk budou předávány všem partnerům 

prostřednictvím webových stránek MAS Šumperský venkov. 


