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Zápis ze společného setkání Koordinátorů/zástupců škol v rámci  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. 

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

 

Datum konání:    15. 06. 2022 

Místo:     zasedací místnost Triana MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 

Jednání:   od 14:00 hod do 16.00 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

Zkratka pracovní pozice: KZŠ, jednání č. 8/projekt 

 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, úvodní slovo  

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP II, pronesl úvodní slovo a poděkoval 

zástupcům/koordinátorům škol projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. za jejich účast 

na jednání a přivítal hosty. 

2. Odborný příspěvek zástupců Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) 

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA, prezident Asociace ředitelů základních škol představil činnost Asociaci – její 

činnost, zaměření a možnosti zapojení se do jednotlivých orgánů ze strany zástupců škol z ORP Rokycany. 

AŘZŠ je profesní organizace, která si klade za cíl propojovat problematiku školského managementu 

s problematikou pedagogů z terénu. Členství v AŘZŠ je vhodným nástrojem, jak se aktivně zapojit do řešení 

otázek koncepce vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích procesů systémově. Zástupcům škol se 

představil také regionální koordinátor, Mgr. Vítězslav Šklebený. Kontakty a odkaz na přihlášku ke členství je 

uveden na webových stránkách AŘZŠ Asociace ředitelů základních škol České republiky, z.s. (asociacezs.cz), 

dále přehled o činnosti organizace v detailu prezentace v příloze č. 4. 

 

3. Odborný příspěvek Mgr. Bc. Martiny Běťákové, vedoucí oddělení podpory škol, MŠMT ČR 

Mgr. Bc. Martina Běťáková představila koncept „STŘEDNÍHO ČLÁNKU PODPORY“, jehož pilotáž aktuálně 

probíhá v okresech Svitavy a Semily. Hlavním cílem Středního článku je zvyšování kvality vzdělávání 

prostřednictvím komplexního systému podpory škol v administrativní a pedagogické práci. Jedná se o zásadní 

opatření nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Podrobnosti naleznete na webu edu.cz – 

Jednotný metodický portál MŠMT, zde záložka „Podpora škol“ a sekce „Pilotáž středního článku podpory“. 

 

4. Projednání a veřejné připomínkování strategických dokumentů MAP II. 

Mgr. Klabačková představila klíčové dokumenty pro další směr podpory v oblasti regionálního školství pro 

území SO ORP Rokycany, konkrétně jsou dokumenty shrnuty níže v tabulce. Veřejné připomínkovací řízení 

bude probíhat v termínu od 20.07. do 12.08.2022, dokumenty budou zveřejněny na webu projektu MAP 

Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz). 

RT MAP zašle do 20.7.2022 na osoby KZŠ informaci (návrhový text k uveřejnění na webové stránky škol) 

o možnosti připomínkování strategických dokumentů ostatní veřejností (resp. rodiči dětí a žáků, pracovníky 

a pedagogy školy), kteří následně zajistí zveřejnění na webových stránkách své školy. Následně osoba KZŠ 

zašle RT MAP o dané skutečnosti související dokladovost „zveřejnění informace na webu školy“ – tzv. 

printscreen/snímek obrazovky nebo jiný doklad, ze kterého bude zjevné, že došlo k přenosu informací 
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na rodiče, pedagogy a další aktéry školy. Doklad zašle na vzdelavani.mapplzensko@gmail.com, nejpozději 

do 12.08.2022. 

Přehled dokumentace projektu MAP, která bude předmětem veřejného připomínkování: 

✓ Evaluační zpráva hodnocení činnosti PS a platforem MAP II., období 2020-2022  

✓ Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, období 2020-2022 

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

✓ Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností 

Rokycany, verze 3.0 (celek-Analytická i strategická část) 

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

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

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

 

5. Aktuální informace ze závěrečné části realizace projektu MAP II. 

Mgr. Klabačková zrekapitulovala jaké byly cíle a přínosy projektu MAP II. – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. 

Celkem se do projektu zapojilo 27 škol z SO ORP Rokycany. Od roku 2016 bylo v rámci projektu MAP 

zrealizováno celkem cca 100 různých vzdělávacích akcí a projektů ve výši 7,8 mil. Kč. 

Mgr. Klabačková poděkovala školám za včasné doručení Reflexí zapojených organizací k plnění 

monitorovacího indikátoru MI 50810 v projektu MAP II. 

Součástí přílohy č. 1 byly dále prezentovány následující výstupy: 

a) 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. 

b) Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2, VIII.2022 – 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 – detailně je dokument uveden v příloze č. 6. 

Dále byly KZŠ seznámeni s výsledky šetření a postavení škol a školských zařízení v území SO ORP 

Rokycany ve věci „kvality poskytovaného vzdělávání“ prezentováno ČŠI a dále společností PAQ Research 

(srovnání z hlediska sociologického aspektu). 

Šetření ČŠI 

Unikátní data: Podívejte se, jak kvalitní jsou školy ve vašem okrese – Seznam Zprávy 

(seznamzpravy.cz) 

Vzdělávání v datech (vzdelavanivdatech.cz) 

Česká školní inspekce – České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání (csicr.cz) 
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Odkazy MAPA VZDĚLÁVACÍHO NEÚSPĚCHU– hodnocení z pohledu sociologického aspektu území 

ORP Rokycany 

Zpracovatel šetření: Výzkumná organizace PAQ Research a tým sociologů, ekonomů atd. v čele 

s Danielem Prokopem (Daniel Prokop – Wikipedie (wikipedia.org), hlavními spolupracujícími subjekty 

pro zdroj dat jsou kraje, MŠMT a společnost EDUIN); Mapa vzdělávacího ne/úspěchu (PAQ Research). 

6. Připravené aktivity za podpory projektu MAP na období červen-prosinec 2022 a plán pro rok 2023 

Mgr. Klabačková prezentovala seznam plánovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit na podporu dětí/žáků, 

pedagogů i ostatních zaměstnanců škol, rodičů a zřizovatelů. Seznam aktivit je uveden v příloze č. 2 tohoto 

Zápisu. 

 

7. Šablony I. pro MŠ a ZŠ Operační program Jan Amos Komenský 

Mgr. Klabačková představila základní parametry výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. OP JAK. Detailní 

informace jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto zápisu, včetně klíčového dokumentu „Přehled jednotlivých šablon = 

soubor Prehled_sablon_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web“. Dostupnost výzvy Výzva č. 02_22_002 Šablony pro 

MŠ a ZŠ I – OP JAK, veřejné online semináře pořádané MŠMT, dostupnost SEMINÁŘE – TERMÍNY. 

RT MAP ve spolupráci s MAS Světovina připravuje pro školy a školská zařízení v SO ORP Rokycany praktický 

workshop ke zpracování žádosti o dotační podporu–o konkrétním termínu workshopu budou osoby KZŠ 

informováni v dostatečném časovém předstihu-podzim 2022. 

 

Úkoly a přehled důležitých termínů:  

do 12.08.2022 zaslání tzv. printscreenu potvrzující zveřejnění informace o připomínkování 

strategických materiálu MAP II. na webu školy, zaslat na email: 

vzdelavani.mapplzensko@gmail.com. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezentace z 8. setkání zástupců škol_KZŠ_15.6.2022 

2) Vzdělávací aktivity za podpory MAP na období červen-prosinec 2022 a následující plán pro rok 2023 

3) Prezentace Šablony I. Operační program Jan Amos Komenský a související „přehled Šablon OP JAK“. 

4) Prezentace Asociace ředitelů základních škol 

5) Prezenční listina 

6) Agregovaný popis potřeb škol na území MAP SO ORP Rokycany, verze 2, VIII.2022 (období 2020-

2022) 

 

 

 

Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková 

Schválila:   Mgr. Lenka Klabačková 

Místo, datum:   Rokycany, 15. 06. 2022   
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