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Nový projekt na podporu vzdělávání – Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Od ledna 2016 se začal na Českobudějovicku realizovat projekt zaměřený na rozvoj
vzdělávání - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Obci s rozšířenou působností České
Budějovice, zkráceně „MAP ORP Č.B.“. Po jednání se statutárním městem České
Budějovice, dobrovolnými svazky obcí a místními akčními skupinami se stala realizátorem
projektu MAS Rozkvět, z.s.
Cílem těchto místních akčních plánů, které probíhají i v ostatních ORP po celé České
republice, je v základě vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří
ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých
mateřských a základních škol.
Projekt je dvouletý a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání.
Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími
subjekty z oblasti vzdělávání, kteří společně vytvoří strategický plán, který jim následně
pomůže při plánování investičních a neinvestičních záměrů tak, aby mohly například bez
problémů předkládat žádosti o podporu z fondů EU a dalších programů.
V ORP České Budějovice se nachází 94 základních a mateřských škol a do projektu je
v současné době zapojeno 85% z nich. Školy se mohou do místních akčních plánů zapojit
i v průběhu realizace.
Nyní probíhají průzkumy, sběr podkladů a materiálů pro tvorbu analýz, připravují se pracovní
skupiny z řad zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších subjektů jako jsou knihovny,
domy dětí a mládeže anebo třeba rodičů. Do projektu se může zapojit každý, kdo má o
oblast vzdělávání zájem, kontaktujte prosím vedoucí manažerku projektu Ing. Krejčíčkovou.
MAS Rozkvět, z.s.

Kooperační partnerství v rámci projektu „MAP ČB“ tvoří:
Město České Budějovice
MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

MAS Rozkvět,z.s.
MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Sdružení Růže, z.s.

