
 

Stránka 1 z 4 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (MAP) 

 

Pořadové číslo jednání: PS FIN 11/2021 

Datum konání: 04. 06. 2021 

Místo: zasedací místnost Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 

Jednání zahájeno: 13:00  

Jednání ukončeno: 14:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
 
Program/body jednání/výstupy jednání/úkoly: 

1. Zahájení jednání 

Ing. Hereitová, vedoucí pracovní skupiny pro financování, přivítala členy a zástupce RT na jednání 

a požádala Ing. Kuklíkovou o představení a vysvětlení jednotlivých dokumentů a projednávaných bodů 

programu. Zdůraznila nutnost mít po celou dobu jednání nasazené ochranné pomůcky dýchacích cest 

a udržovat rozestupy. 

2. Průběžná informace o aktuálním stavu realizace MAP II. (období 1/2021-6/2021) 

- Ing. Kuklíková zrekapitulovala zrealizované aktivity spolupráce – Implementace MAP za uvedené 

období. Řadu seminářů pro pedagogy se podařilo zrealizovat v online formě a pedagogy bylo pozitivně 

hodnoceno. Detailní přehled všech aktivit implementace je zveřejněn na webu projektu: 

KA04_Soupiska_plneni vzdelavacich aktivit_MAP_k_30.6.2021.pdf (mapplzensko.cz) 

- Aktuální výše čerpání finančních prostředků projektu je cca 7,2 mil. Kč (z celkových 11,4 mil. Kč), tj. 

finanční plnění projektu je na úrovni 63 % 

- Ing. Kuklíková dále informovala o průběžném zpracování dokumentu „Strategický plán rozvoje školy“ 

(SPRŠ) – cca 25 % aktualizuje již vytvořené strategické dokumenty (SPRŠ, KRŠ), cca 60 % škol zašle 

pouze záznamový list potřeb školy, jelikož jejich strategické dokumenty považují za dostačující a cca 

15 % škol vytváří SPRŠ dle vzoru MAP. 

- Díky dotačnímu poradenství MAP Světovina a PS pro financování (Ing. Kubíková) je do projektu Šablon 

II zapojeno 89 % školských subjektů z ORP Rokycany a obdobný objem se předpokládá i pro Šablony 

III, přestože z oprávněných žadatelů jsou vyřazeny ZUŠ. 

- Pracovní skupina pro financování bere výše uvedené informace na vědomí. 

3. Projednání a schválení „Ročního akčního plánu pro území správního obvodu ORP Rokycany na 

období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, verze 1.0, VI. 2021“ 

- Ing. Kuklíková seznámila přítomné se strategickým dokumentem, který je sestaven na období od 

1.7.2021 do 30.6.2022. Předmětem jsou aktivity spolupráce škol a školských zařízení (implementační 

aktivity MAP).  

http://www.rokycany.mapplzensko.cz/download/aktuality/2021/dokumenty-k-pripominkovani/Soupiska_plneni%20vzdelavacich%20aktivit_MAP_RO_k_30.6.2021.pdf
http://www.rokycany.mapplzensko.cz/download/aktuality/2021/dokumenty-k-pripominkovani/Soupiska_plneni%20vzdelavacich%20aktivit_MAP_RO_k_30.6.2021.pdf
http://www.rokycany.mapplzensko.cz/download/aktuality/2021/dokumenty-k-pripominkovani/Soupiska_plneni%20vzdelavacich%20aktivit_MAP_RO_k_30.6.2021.pdf
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- Členové PS pro financování navrhují, aby z podpory místního akčního plánování byly vyřazeny 

aktivity spolupráce s pořadovým č. 15, 16 a 17. Konkrétně se jedná o tyto aktivity: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Důvodem pro vyřazení aktivity spolupráce č. 15 je skutečnost, že školy si tuto aktivitu mohou zvolit 

individuálně v rámci Šablon III, tudíž pominula potřebnost řešit aktivitu systémově z MAP. U aktivit 

spolupráce č. 16 a 17 školy již nevnímají potřebu systémové podpory z MAP. 

- PS pro financování ukládá RT MAP zapracovat do připravovaného RAP III. výše uvedené změny, tj. 

vyřazení aktivit spolupráce s č. 15, 16 a 17 z podpory místního akčního plánování. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovaným dokumentem, schvaluje navrhované 

znění dokumentu a doporučuje jeho předložení ke schválení na 6. jednání ŘV MAP. 

4. Projednání a schválení „Strategického rámce MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 10, VI. 2021“ 

- Ing. Kuklíková seznámila přítomné s 10. aktualizací strategického dokumentu a rekapitulovala 

provedené úpravy a změny (viz tabulka níže). Nový projektový záměr nebyl RT MAP předložen. 

Současně informovala o plánované evidenci investičních záměrů v návaznosti na nové programové 

operační období 2021+ a intervence IROP pro období 2021–2027 v souladu s doporučením ŘO 

MŠMT a zástupců NPI ČR. Investice pro toto období budou evidovány a detailně rozpracovány ve 

Strategickém rámci MAP, verze 11, která bude schvalována na příštím jednání ŘV MAP, v 12/2021. 

Všichni relevantní aktéři v území byli o procesní postupu informování v dostatečném předstihu 

v průběhu 05/2021 a došlo na tomto postupu ke shodě v území. 

Tabulka/kapitola Bližší popis změny Odůvodnění revize 

Dohoda o 
investičních 
prioritách, kapitola 
7.1. 

Aktualizace údajů u projektového záměru č. 1_005, 
1_007, 1_010, 1_012, 1_015, 1_017, 1_018, 1_019, 
1_020, 1_025, 1_027 

Aktualizace kapitoly, upřesnění údajů 

u projektových záměrů v souladu 

s jejich realizací (časový průběh, výše 

investiční potřeby se skutečnými 

náklady) 

Pořadové číslo 
aktivity v RAP 
II. 

Řada Název Aktivity spolupráce/projektu 

15 AS Odborné zahraniční stáže Pedagogů-lídrů 

16 AS Správce ICT infrastruktury – sdílená pozice 

17 AS Koordinátor péče o nadané žáky 
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Dohoda o 
investičních 
prioritách, kapitola 
7.2. 

 
Aktualizace údajů u projektového záměru č.1_001, 
1_003, 1_024 
(Tyto projektové záměry se podařilo zcela naplnit, 
byly zrealizovány) 
 
Aktualizace údajů u projektového záměru č. 1_014 
(Potřebnost investiční priority v území MAP 
pominula, projekt vyřazen z evidence, zdůvodnění je 
uvedeno přímo u daného projektu) 

Aktualizace kapitoly v souladu 

s časovým průběh realizace MAP 

a aktuálními investičními potřebami 

území. 

Příloha č.1 SR MAP 
Aktualizace údajů u projektového záměru č. 2_001 
až č. 2_010, č. 2_013 až č. 2_016. 

Aktualizace kapitoly v souladu 

s časovým průběh realizace MAP 

a aktuálními investičními potřebami 

území. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovaným dokumentem, schvaluje navrhované 

znění dokumentu a doporučuje jeho předložení ke schválení na 6. jednání ŘV MAP 

5. Projednání a schválení změn dokumentu „Organizační struktura MAP, verze 5“ 

- Ing. Kuklíková uvedla, že se jedná o změnu na úrovni Příloha č. 2 „Jmenovitý seznam členů ŘV 

MAP“, kdy Ing. Koppovou nahradí Ing. Jindrová Eva. Jedná se o zástupce subjektu „Útvar koordinace 

evropských projektů města Plzně“. A dále o změnu na úrovni Příloha č. 3 „Jmenovitý seznam členů 

pracovních skupin a platforem MAP“, kdy člen PS MG Mgr. Jiří Vondrášek byl nahrazen Mgr. 

Martinou Václavovičovou. 

- Změny jsou pouze provozního charakteru a nemají zásadní vliv na věcné plnění a procesy v rámci 

MAP. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovanými dokumenty, schvaluje navrhované 

znění dokumentů a doporučuje jejich předložení ke schválení na 6. jednání ŘV MAP. 

6. Různé, diskuze 

- bez diskuze 

 
Výstupy jednání/úkoly 

- Pracovní skupina bere na vědomí rekapitulaci uskutečněných aktivit Implementace MAP 

a individuálních aktivit škol 

- Pracovní skupina schvaluje strategický dokument „Roční akční plán pro území MAP SO ORP 

Rokycany na období od 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022, verze 1, VI. 2022“ 

- Pracovní skupina schvaluje strategický dokument „Strategický rámec MAP pro území SO ORP 

Rokycany, verze 10“ 

- Pracovní skupina schvaluje strategický dokument „Organizační struktura MAP, verze 5, VI. 2021 – 

včetně přílohy č. 2 a 3“ 

 
Přílohy:   

1. Prezenční listina 

2. Roční akční plán pro území MAP SO ORP Rokycany na období od 1.7.2021 do 30.6.2022, verze 1.0, VI. 2021 
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3. Strategického rámce MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 10 

4. Organizační struktura MAP, verze 5, včetně přílohy č. 2 a 3 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, koordinátor I – strategický a věcný manažer 

Schválila: Renata Hereitová, vedoucí PS FIN 

 

Místo, datum: V Rokycanech dne 04. 06. 2021 


