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Zápis z 8. jednání vedoucích pracovních skupin  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 

 

Datum konání:    08. 12. 2020 

Místo:  kancelář vedoucího Odboru školství a kultury, Městský úřad Rokycany, 

Masarykovo náměstí 1, Rokycany 

Jednání:   od 14:00 hod do 15:00 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

 

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 

Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení strategických dokumentů MAP (konkrétně dále uvádí 
body 1, 2 a 3). 
 
 
Připomínkovací proces probíhal na úrovni všech dokumentů shodně: 

- na úrovni všech členů RT MAP a na úrovni všech PS probíhal v období 19. 11. 2020 – 4. 12. 2020. 
Členům RT MAP a vedoucím PS byly ze strany manažerek projektu (Klabačková, Kuklíková) emailem 
zaslány dokumenty (bod 1-3), vedoucí všech PS postoupily dokumentaci k připomínkování dále do 
svých PS, přijaté závěry za jednotlivé PS projednaly na ind. setkání PS, a to ve většinové míře online 
formou (mailem, jednání na dálku za podpory SW aplikací – viz individuální reporting o činnosti PS), 
závěry postoupily všichni vedoucí PS mailem manažerek v termínu do 04. 12. 2020.  

- Na úrovni KZŠ probíhal připomínkovací proces v období 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020. Manažerky 
projektu emailem zaslaly dokumenty dle bodů 1-3 na jednotlivé KZŠ, kteří měli možnost zaslat případné 
připomínky mailem. Dokumenty dle bodů 1-3 tohoto zápisu byly zveřejněny také na webu MAP: MAP 
Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz). 
 

1. Projednání a schválení dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 12 

měsíců realizace projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020). 

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, ve stanoveném 
termínu RT MAP obdržel připomínky pouze od PS pro ČG. Ostatní PS a KZŠ bez připomínek. 

Jméno, příjmení 
podavatele 

Kapitola Popis připomínky  Stav řešení/vypořádání 

Jana Frühaufová 

(členka PS pro ČG) 

B) Aktivity 
projektu, str. 8, 
tab. 4 
 

Vzdělávací program J. A. Komenský - 
povedlo se nám v knihovně zrealizovat zatím 
jen s jednou /dvě třídy najednou/- ale až v 
říjnu a pak nás znovu zavřeli – což asi bude 
v další zprávě? Když je toto do 30.8.2020? 
Pro jistotu se ptám. Výstava v průjezdu stále 
probíhá/visí, ale realizovat nelze. Jakmile to 
bude možné, chystám se na další třídy 

Jedná se o komplexní program, který 
nebyl dokončen, účastnila se prozatím 
pouze jedna škola (ZŠ Čechova), tj. 
nelze vykazovat jako kompletní plnění, 
min. je 5 škol, aktivita je „přerušená“ i 
v plánu plnění. V průběžné 
sebehodnotící zprávě se vykazují jen 
dokončené aktivity. 
Připomínka z těchto důvodů nebyla 

zapracována. 

Ivana Sixtová (členka 

PS pro ČG) 

B) Aktivity 
projektu, str. 8, 
tab. 4 
 

Po pročtení dokumentu Průběžná 
sebehodnotící zpráva, kde jsou uvedené 
akce organizované v rámci MAP do 31. 8. 
jsem si všimla, že tam není uvedena 
Čtenářská dílna pro ZŠ, která se uskutečnila 
31. 8. u nás ve škole a ta samá akce není 
uvedena ani v tabulce plánu plnění. 

Tabulka č. 4, proběhlé aktivity – 
DOPLNĚNO. 
 
Plán plnění – NEZAPRACOVÁNO, 
neboť se jedná o plnění do 30.6.2020. 
 

http://www.rokycany.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
http://www.rokycany.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
http://j.a.komenský/
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- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat 
materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 
17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP. 

2. Projednání a schválení dokumentu Evaluační zpráva o činnosti PRACOVNÍCH SKUPIN a platforem 

projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020). 

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, RT MAP 
neobdržel ve stanovené lhůtě žádné připomínky.  
 

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat 
materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 
17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP.  

3. Projednání a schválení dokumentu Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO 

ORP Rokycany na období 01/2019–06/2020, verze 1.0, XII. 2020 (RAP I.) 

- HM (Klabačková) seznámila členy RT MAP a vedoucí PS s finálním dokumentem, RT MAP 
neobdržel ve stanovené lhůtě žádné připomínky.  
 

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat 
materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 
17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP. 

4. Informace o personálních změnách v členství platformy Koordinátor inkluze v ZŠ a na pracovní 

pozici odborný expert – analytik MAP 

- S platností od 1.9.2020 byla v platformě Koordinátor inkluze v ZŠ Základní škola a Mateřská škola 
Kařez, příspěvková organizace – Alena Hybnerová nahrazena Základní školou J. V. Sládka Zbiroh, 
příspěvková organizace – Mgr. Květuše Horáková. 

- S platností od 1. 10. 2020 pozici Odborný expert – analytik zastává Ing. Petr Mašinda. 

- RT a vedoucí PS berou informace na vědomí a ukládají manažerkám projektu v souvislosti s tímto 
bodem aktualizovat dokument Organizační struktura z verze 4 na verzi 5, včetně souvisejících příloh 
1-3. Dále RT ukládá manažerkám zaslat materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV 
následně proběhne per rollam ve dnech 17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 
Jednacího řádu ŘV MAP. 

5. Projednání a schválení dokumentu Strategický rámec MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 

9.0, XII. 2020 

- HM seznámila ostatní členy RT s připravenou aktualizací SR MAP – jedná se pouze o aktualizaci 
kapitoly č. 7.1. Dohoda o investičních prioritách a přílohy č. 1 „Dohoda o investičních 
prioritách/záměrech BEZ přímé VAZBY na investiční intervence v SC 2.4 IROP a integrované 
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“ – provedené změny jsou v SR vyznačeny „žlutě“. Konkrétně došlo 
k úpravě dat u projektových záměrů č. 1-026, 1-027 a nově byl zařazen projektový záměr č. 1_028 
ZŠ a MŠ Osek. 

-  Dokument byl projednán členy RT MAP a vedoucími PS, PS pro financování jej schválila dne 02. 
12. 2020.  

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s takto zpracovaným dokumentem a ukládá manažerkám zaslat 
materiály členům ŘV dne 10.12.2020. Hlasování členů ŘV následně proběhne per rollam ve dnech 
17. – 19. 12. 2020 v souladu s ustanovením článku 4 Jednacího řádu ŘV MAP. 
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6. Schválení města Rokycany jako nositele projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Rokycany III.“  

- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím PS dotační výzvu k předkládání žádosti 
o finanční podporu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 
č. 02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“ se specifickým cílem zajistit podporu financování 
regionálního školství prostřednictvím nástroje „Místní akční plán, zkráceně „MAP“, v době překlenutí 
programovacího období ESI, tj. v době pro MAP od 2022 do 2023. Dále představila konkrétní 
strukturu projektu MAP III. pro území SO ORP Rokycany – detailně v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 

- V území SO ORP Rokycany je MAP realizován po maximální možnou dobu stávajícího 
programovacího období ESI, tj. v letech 2016-2022, konkrétně skrze projekty MAP I. a MAP II. Je 
tedy žádoucí zabezpečit financování i po dobu zmíněného překlenovacího časového období ve 
formě projektu MAP III. (úplný název projektu MAP III. je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Rokycany III.“). 

- RT MAP a vedoucí PS souhlasí s navrženou strukturou projektu MAP III. a dále s potvrzením Města 
Rokycany ve stávající roli „nositele MAP“ za území SO ORP Rokycany i pro období a realizaci 
projektu MAP III. RT MAP a vedoucí PS dále souhlasí se zpracováním projektového záměru 
neinvestičního charakteru s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“ a jeho 
podáním ve formě žádosti o podporu do výzvy č. 02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“ 
v nejbližším možném termínu dle nastavení metodických pravidel výzvy č. 02_20_082. (09/2021). 

7. Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 30. 09. 2020 

- celkově bylo vyčerpáno za dobu realizace projektu (od 1.9.2018 do 30. 09.2020) 5,96 mil. Kč. 

 

KA04 IMPLEMENTACE MAP 

1. Koordinační příprava a plán realizace KA04 Implementace MAP 

- Přehled plnění vzdělávacích aktivit pro pedagogy, žáky a rodiče škol v území SO ORP Rokycany za 

období 7/2020-12/2020, plánované aktivity pro období 1/2021-6/2021 - viz příloha č. 3 tohoto 

zápisu. 

2. DVPP pro MŠ 

- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím PS nabídku vzdělávací aktivity pro MŠ: 
„Tajemství úspěchu dítěte – dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj“ a „Jak poznat problém v řeči dítěte“, 
DVPP, lektorka Mgr. Lenka Ficová, vzdělávací subjekt ATIV z.s., jedná se o kombinovanou formu 
vzdělávání (2 webináře v MS TEAMS + písemná práce + dvoutýdenní praxe s individuální 
konzultací. Výstup: podkladové materiály (obsahová anotace DVPP, doplňující výklad lektora 
k DVPP) budou zaslány HM elektronicky vedoucím PS k odbornému posouzení, zda bude aktivita 
zahrnuta do plánu VA na další období, a bude tedy následně prostřednictvím KZŠ spuštěno 
přihlašování. Termín plnění 17.12.2020. 

3. E-kniha, nástroj podpory CS rodiče, oblast kariérové poradenství 

- Mgr. Klabačková představila členům RT a vedoucím nabídku Úřadu práce pro MAP v oblasti 
kariérového poradenství, nástroj podpory především pro rodiče – jedná se o e-knihu „Jak spolu s 
dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče“, jejíž autorkou je Andrea Csirke a Petra 
Šnepfenbergová, bližší informace jsou dostupné na: https://www.pruvodcerodice.cz/, kdy v rámci 
MAP lze financovat výhodně balíček 5000 ks licencí. Výstup: podkladové materiály budou zaslány 
HM elektronicky vedoucím PS k odbornému posouzení, zda je vhodné tuto nabídku v rámci MAP 
zpracovat, jedná se o efektivní nástroj podpory pro CS rodičů a licence zakoupit dle zjištěného zájmu 
škol, či nikoliv-školy si budou řešit samostatně dle individuálních potřeb. Termín plnění 17.12.2020. 

https://www.pruvodcerodice.cz/
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RŮZNÉ, DISKUZE 

Úkoly a přehled důležitých termínů: 

17. – 19. 12. 2020 Online hlasování ŘV MAP, od 09:00 hodin, 48 hodin 

17.12.2020 
Vyjádření k aktivitám KA04 Implementace MAP, bod ad 2), ad 3) – nabídka 
DVPP pro MŠ, e-kniha pro CS rodičů. 

 
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Důvodová zpráva – schválení města Rokycany jako nositele projektu „MAP III.“ 

3) Přehled vzdělávacích aktivit na období 7-12/2020 

 

 

 

 

 

Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková 

Schválil:   Ing. Tomáš Hůlka 

Místo, datum:   Rokycany, 08. 12. 2020   


