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Zápis z 12. 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:    11. 05. 2022 

Místo:  zasedací místnosti TRIANA, MěÚ Rokycany 

Jednání:   od 14:00 hod do 16:30 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

 

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP, KA03 
EVALUACE MAP 

1) Projednání stavu připravenosti aktualizace Analytické části Místního akčního plánu pro území 

SO ORP Rokycany – výsledky šetření, prezentace statistických dat-vazba na aktualizaci celkové 

územní strategie MAP, verze 3.0, VIII.2022. 

Ing. Petr Mašinda, analytik MAP představil vybrané výsledky šetření a statistická data k aktualizaci 

předmětné Analytické části. Související prezentace je předmětem přílohy č. 5 zápisu. Kompletní znění 

návrhové části dokumentu Analytické části MAP, verze 3.0 bude vedoucím PS zasláno 

k projednání se členy PS nejpozději do termínu 15.6.2022. 

 

2) Evaluační šetření – průběh a přínos projektu MAP II. - vyhodnocení efektivity období působení 

projektu MAP II. na regionální školství v území SO ORP Rokycany 9/2018-8/2022). 

Jedná se o externí formu evaluace, která je zajištěna zpracovatelem Mgr. Martinem Kohoutem. 

Účastníci jednání byli seznámeni ze strany evaluátora s procesním postupem a nástroji evaluace, které 

budou využity pro účely hodnocení. Nastaveno takto: 

Cílová skupina 
evaluace 

Využitý zdroj dat Termín plnění 

Odpovědná 
osoba za 
zpracování údajů 
v termínu 

Realizační tým MAP 

Každý vyplní: 

✓ Dotazník na Google drive – hodnocení 
činnosti PS + Dotazník word (popis-znění 
v příloze č. 4 Zápisu): Evaluační 
hodnocení projektu MAP II. 

Pozor – v příloze č. 3 Zápisu uveden přehled 
chybějících osob RT, kteří reflexi dosud nevyplnily 
(zvýrazněny „žlutě“) – zde prosíme doplnit do 
25.5.2022. Pro ostatní členy RT – nerelevantní. 

Do 25.5.2022 
RT MAP – 
Klabačková 

Pracovní skupiny, 
členové i vedoucí 

Každý vyplní: 

✓ Dotazník na Google drive – hodnocení 
činnosti PS + Dotazník word (popis-znění 
v příloze č. 4 Zápisu): Evaluační 
hodnocení projektu MAP II. 

Pozor – v příloze č. 3 Zápisu uveden přehled 
chybějících osob, kteří reflexi dosud nevyplnily 
(zvýrazněny „žlutě“) – zde prosíme doplnit do 
25.5.2022. Pro ostatní členy PS – nerelevantní. 

Do 25.5.2022 Vedoucí PS 
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Cílová skupina 
evaluace 

Využitý zdroj dat Termín plnění 

Odpovědná 
osoba za 
zpracování údajů 
v termínu 

Zástupci škol 

Každý školský subjekt zapojený do projektu MAP II. 
(27 škol) vyplní formulář: Reflexe zapojené 
organizace do projektu MAP II. – 50810 

Formuláře byly individuálně rozeslány na zástupce 
škol (KZŠ) s podrobným vysvětlením, jak svoji 
reflexi zpracovat – 16.5.2022, RT MAP. 

Vyplněný formulář bude každým subjektem 
předán v originále, v listinné podobě na jednání 
KZŠ dne 15.6.2022. 

Do 15.6.2022 
(jednání KZŠ) 

RT MAP – 
Kuklíková, 
Šternerová 

ŘV MAP, členové 

Zpracován samostatný online evaluační dotazník, 

dostupnost na Google drive ZDE, rozeslán 

informační email na jednotlivé členy ŘV MAP 

Do 31.5.2022  

RT MAP – 
Klabačková, 
Hůlka – ve 
spolupráci s ext. 
evaluátorem 
Kohoutem 

 

Související závěrečné výstupy evaluace budou dokončeny a postoupeny k projednání do PS v časových 

termínech – viz souhrnná rekapitulace v bodě ad 7). 

 

3) Vize, priority SR MAP pro období 2023 – Mgr. Klabačková v návaznosti na výsledky analytické části a 

úpravy vzešlé z individuálních jednání PS představila návrhovou část „celku“ aktualizace územní 

strategie MAP II., verze 3.0. pro tyto kapitoly:  

a) 15.1. Vize do roku 2023 – schválen jednomyslně účastníky předložený návrh, úprava „vize“ pro 

aktualizaci ÚS MAP,3.0 do roku 2023 je předmětem přílohy č 6. 

b) 15.2 Priority a cíle řešené v území SO ORP Rokycany a návazné kapitoly popis a rozpad do 

jednotlivých opatření – návrh byl předmětem diskuze, bude dopracován RT MAP v termínu 

nejpozději do 15.6.2022, postoupen k projednání do PS. 

c) 9. Analýza rizik-návrh byl předmětem diskuze ve smyslu zapracování některých oblastí pro 2 

úrovně MŠ a ZŠ – rozdílnost hodnocení rizika i způsobu eliminačního opatření, bude dopracován 

RT MAP v termínu nejpozději do 15.6.2022, postoupen k projednání do PS. 

 

4) Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2, VIII.2022 – Mgr. 

Klabačková seznámila vedoucí PS s dosaženými výsledky šetření Šablon OP VVV II. /III., které 

realizovalo MŠMT– výsledky agregovaných dat z 11/2021, dále byly představeny souhrnné výstupy 

z šetření MRPV a z šetření potřeb škol 11/2021 (SPRŠ, záznamové listy), které byly podkladem pro 

zpracování dokumentu Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2, 

který reflektuje uplynulé období 2018-2020 a stanovuje priority škol do roku 2023, konkrétně: 

– co proběhlo dobře – reflektováno bylo uplynulé evaluační období/šetření (2018-2020) 

– v čem byla škola úspěšná – reflektováno bylo uplynulé evaluační období/šetření (2018-2020) 

– v čem by se mohla zlepšit – co škola plánuje minimálně do období 2023 *) 

– v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit – co škola plánuje min.do období 2023. 

Tento dokument je hlavním východiskem pro sestavení Ročního akčního plánu IV. na období od 

07/2022 do 12/2023, tj. aktivit spolupráce a vzájemného sdílení aktérů MAP, které budou probíhat 

v rámci realizace MAP III. Detailní proces připomínkování dokumentu-viz bod 7. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxFdHRvurhSUa7KMbw6lKMgbZORhx1GCYeuarV4qRNkzxRA/viewform


 

 
-3- 

 

a) Návrhová část „Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2“ – 
k projednání do PS – viz příloha č. 7. 

b) Návrhová část „Výstupy šetření RT MAP dle metodiky Rovných příležitostí“ - k projednání do 
PS – viz příloha č. 8. 

 

5) Roční akční plán pro území SO ORP Rokycany na období 07/2022-12/2023 (RAP IV.) 

Mgr. Klabačková seznámila vedoucí PS s věcným rozsahem aktivit RAP IV. Všechny 3 tematické 

oblasti: aktivity šablon OP VVV/ OP JAK, aktivity spolupráce, aktivity investiční ve vazbě na SR MAP, 

verze 12. Aktivity spolupráce pro RAP IV. byly prodiskutovány a odsouhlaseny všemi účastníky. 

Kompletní návrhová část RAP IV. bude zpracována až po dokončení aktualizace Analytické části MAP 

a dále po ukončení investičního sběru záměrů škol pro aktualizaci dohody o investičních prioritách SR 

MAP (více bod 8). Projednání v PS proběhne formou připomínkovacího řízení dotčené veřejnosti 

a všech aktérů MAP – viz bod 7). 

 

6) Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP II. k 30. 04. 2022 

K 30. 04. 2022 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu 7,3 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdové náklady 

RT MAP (odborný a administrativní tým) a dále na mzdové náklady spolupracujících odborných kapacit, 

včetně lektorů v návaznosti na zajištění implementačních aktivit MAP) a 2,9 mil. Kč z paušálních 

nákladů (zajištění implementačních aktivit MAP) = celkem 10, 2 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 

90 % celkového rozpočtu. 

7) Přehled termínů a formy projednání/připomínkovacího procesu závěrečné dokumentace projektu 
MAP II. 

 

Tabulka 1 Přehled závazných termínů plnění: 

Pořadí Název dokumentu Předchozí projednání v PS  

Veřejné připomínkovací 
řízení se zapojením všech 
aktérů MAP, včetně ŘV 
MAP, a členů PS (tam, kde 
nedochází k předchozímu 
projednání) 

Projednání 
a schválení 
ŘV MAP 

1 
Územní strategie MAP, 
verze 3.0 - ANALYTICKÁ 
ČÁST 

ANO 

Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno 
nejpozději do 15.6.2022, v PS online 
nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. 

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

2 

Priority a cíle řešené v 
území SO ORP Rokycany 
a návazné kapitoly popis 
a rozpad do jednotlivých 
opatření 

ANO 

Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno 
nejpozději do 15.6.2022, v PS online 
nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. 

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

Součástí dokumentu: 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro správní 
území obce s rozšířenou 
působností ROKYCANY, 
verze 3.0pod bodem 6) 

nerelevantní 

3 Analýza rizik 

ANO 

Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno 
nejpozději do 15.6.2022, v PS online 
nebo prezenčně projednat do 30.6.2022 

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

Součástí dokumentu: 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro správní 
území obce s rozšířenou 
působností ROKYCANY, 
verze 3.0 pod bodem 6) 

nerelevantní 
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4 

 

Výstup „Evaluační 
zpráva hodnocení 
činnosti PS a platforem 
MAP II.“  

ANO 

Ved. PS bude ze strany RT MAP zasláno 
nejpozději do 15.6.2022, v PS online 
nebo prezenčně projednat do 30.6.2022. 

 

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

5 
Agregovaný popis potřeb 
škol na území MAP SO 
ORP Rokycany, verze 2 

ANO 

v PS online nebo prezenčně projednat 
do 30.6.2022.  

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

6 
Výstupy šetření RT MAP 
dle metodiky Rovných 
příležitostí 

ANO 

v PS online nebo prezenčně projednat 
do 30.6.2022.  

Dokladovost: Prezenční listina, zápis. 

Součástí dokumentu: 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro správní 
území obce s rozšířenou 
působností ROKYCANY, 
verze 3.0pod bodem 6) 

nerelevantní 

7 

Vyhodnocení RAP III. (na 
období 07/2021–06/2022 - 
aktivity: šablony, 
spolupráce, investice) 

NE od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

8 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro správní 
území obce s rozšířenou 
působností ROKYCANY, 
verze 3.0 (celek-
Analytická i strategická 
část) 

NE od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

9 

Strategický rámec MAP 
do roku 2023, verze 12 
(aktualizace celkový 
rozsah, včetně priorit, 
cílů, opatření) 

NE 
13.7-15.7.2022 

Hlasování per rollam 

30.8.2022 
informace o 
předchozím 
jednání ŘV 
MAP. 

10 
RAP IV. (na období 
07/2022–12/2023) 

NE od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

11 
Evaluační zpráva, průběh 
a přínos projektu MAP II. 
(období 9/2018-8/2022) 

NE od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

12 
Závěrečná sebehodnotící 
zpráva 

NE od 15.7.2022 do 12.8.2022 30.8.2022 

 

Související forma projednání/dokladovost: Body 1, 4, 5, 7,8, 10 až 12 Tabulky 1 – připomínkovací 
řízení dotčené veřejnosti a všech aktérů MAP: 

 

RT MAP 

✓ připomínkovací řízení uveřejnění dne 15.7.2022 na webu MAP. 

✓ připraví infomail, který bude rozeslán nejpozději 15.7.2022 na KZŠ, kteří jej uveřejní na webových 

stránkách školy, nebo zajistí rozeslání na rodiče a jiné spolupracující subjekty školy. 
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KZŠ 

✓ jsou odpovědni za uveřejnění informace o připomínkovacím řízení na webu školy nebo odeslání 

infomailu na rodiče a jiné spolupracující subjekty školy – zajistí dokladovost, tj. „Printscreen“ 

webových stránek nebo „Printscreen“ infomailu, nebo jiného dokladu, z kterého bude zjevné, že 

došlo k přenosu informací na uvedené skupiny osob. 

 

8) Investiční sběr projektových záměrů pro aktualizaci dohody o investičních prioritách v rámci SR 
MAP, verze 12. 

Sběr investičních záměrů bude vyhlášen RT MAP do 20. 5. 2022 a ukončen k 30.6.2022, příslušné 

informace budou uveřejněny na MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz).  

✓ Infomail o zahájení aktualizace bude rozeslán na KZŠ, ředitelé škol – odpovídá 

Klabačková/Kuklíková 

✓ Infomail o zahájení aktualizace bude rozeslán na zřizovatele – odpovídá Ing. Hůlka 

Důvodem mimořádného sběru jsou požadavky na změny, které RT MAP aktuálně eviduje ze strany 

některých aktérů v území (Město Rokycany, Město Mirošov), a to v důsledku vyhlášení prvotních výzev 

IROP – SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura, které jsou plánovány ke spuštění ŘO MMR v průběhu 1. poloviny 

července. Související korespondenční jednání ŘV MAP se bude konat ve dnech od 13.7.2022 do 

15.7.2022, ŘV MAP bude v předstihu informován o závěrečných termínech jednání ŘV MAP. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekapitulace termínů a úkolů: 

1) RT MAP a PS – plnění úkolů je detailně rozpracováno v tabulce bod 2) a bod 7) Zápisu. 

2) 9.6.2022, od 15:30 hodin – setkání MŠ z území SO ORP Rokycany, Místo konání: MŠ Radnice, 

účast zástupců RT MAP. 

3) do 15.06.2022 – zapojené organizace do projektu MAP II.  zpracují své individuální hodnocení 

činností a aktivit na kterých se v rámci projektu MAP II. podíleli ve formě formuláře „Reflexe 

zapojené organizace/školy do projektu MAP II.“, odpovídá KZŠ – formulář v originále a listinné 

podobě předají na závěrečném jednání zástupců škol dne 15.6.2022. Formuláře jednotlivě rozešle 

RT MAP v termínu 16.5.2022. 

4) 15.06.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Rokycany – závěrečné jednání KZŠ 

5) 13.7.2022 – 15.7.2022 – 8. jednání ŘV MAP – korespondenční (schválení aktualizace 

Strategického rámce MAP a dohody o investičních záměrech, verze 12). 

6) 30.08.2022, od 9 hodin, zasedací místnost MěÚ Rokycany – 9. jednání ŘV MAP, závěrečné, 

prezenční (na tomto jednání budou projednávány zásadní strategické dokumenty v tématu 

regionálního školství, dosažených výsledků vzdělávání v našich školách za období 2020 až 2022, 

směr jejich priorit a rozvojových potřeb pro časový horizont do roku 2023 – viz tabulka 1, všechny 

body, vyjma bodu 9) 

 

 

http://www.rokycany.mapplzensko.cz/aktuality.php
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Prezentace z jednání vedoucích pracovních skupin 

3) Přehled plnění – Evaluace pracovních skupin, platforem a projektu MAP 

4) Formulář evaluačního dotazníku projektu MAP II. za období 09/2020-06/2022 

5) Prezentace „Tvorba a aktualizace Analytické části MAP 2022“. 

6) Vize do roku 2023, aktualizace v rámci ÚS MAP, verze 3.0, 2022 

7) Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2, VIII.2022 

8) Výstupy šetření RT MAP dle metodiky Rovných příležitostí 

 

 

 

 

Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková 

Schválil:   Ing. Tomáš Hůlka 

Místo, datum:   Rokycany, 11. 05. 2022   


