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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 12/2021 

Datum konání: 29. 09. 2021 

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

Jednání zahájeno: 9:00  

Jednání ukončeno: 10:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
 
Program/body jednání: 
 

1. Průběžná informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP II v území  

- Do června 2022 jsou plánovány následující vzdělávací programy a akce: 
Program Městské knihovny Rokycany – podpora 
čtenářské gramotnosti 
 

Průběžné plnění do 3/2022 

VA34_2.13 Dokončení kurzu „Podpora dětí 
s náročným chováním“ (garant akce ČOSIV)  

1/2022 – konkrétní závěrečný termín kurzu je 
v řešení (v návaznosti na epidemiologickou situaci)  
 

VA58_Termovize do škol 
Dokončení pilotního programu na ZŠ do 5/2022 
 

VA65_ Preventivní vzdělávací program pro MŠ se 
zaměřením na rozvoj hrubé motoriky u dětí v 
předškolním vzdělávání, ETAPA II. 

09/2021 až 02/2022 – průběžná realizace 
programu v MŠ 

Seminář „ZP – legislativní změny pro rok 2022“, 
Mgr. Zeman 

1-2/2022, v přípravě 

Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol 
a školských zařízení 

Březen 2022 

VA60_Čtenářské dílny ZŠ Březen 2022 

- Dle stavu čerpání a aktuálních potřeb cílových skupin mohou být uskutečněny nad rámec výše 
uvedeného jednorázové aktivity v podobě seminářů a workshopů. Plnění indikátorů probíhá dle plánu. 

- Průběžně probíhá zpracování aktualizace Analytické části MAP – hlavní odpovědnost je na Ing. 
Mašinda, je v komunikaci s ostatními vedoucími PS a RT MAP 

2. Projednání návrhu Vyhodnocení RAP II. 

- Členové PS se seznámili s návrhem vyhodnocení RAP II., který představuje aktivity uskutečněné 
v období 1.7.2020-30.6.2021. Z celkového počtu 301 individuálních aktivit škol a školských zařízení 
(projekty Šablon OP VVV II., III.) se podařilo zrealizovat 145 aktivit. Z celkového počtu 13 aktivit 
spolupráce se podařilo zrealizovat 11 aktivit. Ze 4 aktivit infrastruktury (plnění investičních projektů 
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škol) se podařilo zrealizovat a dokončit 3 aktivity. RAP II. byl souhrnně za všechny 3 aktivity naplněn 
na 74,5 %. 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně stanovených závěrů a souhlasí 
s uvedeným zdůvodněním nerealizovaných aktivit spolupráce. PS a souhlasí s plánovaným 
připomínkovacím procesem pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT 
MAP po jednání se vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné 
dopracování dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

3. Projednání návrhu Strategického rámce MAP, verze 11 a vazba na nové programové 
období IROP 2021-2027 

- Ve vazbě na nové programové období 2021-2027 byla verze 11 Strategického rámce MAP upravena 
následujícím způsobem: 

- Kapitola 7.2 a příloha č. 1, tzv. staré tabulky – na základě informací získaných od KZŠ a na základě 
dat MMR o podpořených projektech z dotačních titulů aktualizovala vedoucí PS pro financování ve 
spolupráci s dalšími členy RT zde uvedená data. Jedná se o projekty, které jsou v realizaci anebo 
u nich není předpoklad financování z IROP 2021-2027. 

- Zařazení nové kap. 7.3 obsahující seznam investičních priorit MŠ, ZŠ a zájmového, neformálního 
vzdělávání a celoživotního učení na období 2021-2027. Podmínkou zařazení projektového záměru je 
souhlas zřizovatele školy/školského zařízení s tímto záměrem a jeho předfinancováním. 

- MMR klade pro nové programové období velký důraz na připravenost a reálnost investičních záměrů. 
RT MAP a členové PS pro financování budou proto poskytovat školám maximální metodickou podporu.  

- K diskuzi opět otevřeno téma vyhodnocení investičních záměrů v číselné řadě č. 2 – chybí finanční 
zdroje pro realizaci těchto aktivit. 

4. Projednání návrhu SWOT3 analýzy vzdělávání pro aktualizaci územní strategie MAP, v3 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího 
procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se 
vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování 
dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

5. Projednání návrhu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za období 1.9.2019-31.8.2021 

- PS pro financování souhlasí a schvaluje návrh dokumentu, včetně plánovaného připomínkovacího 
procesu pro všechny členy platformy MAP v 12/2021. Detailní termín upřesní RT MAP po jednání se 
vedoucími PS v 11/21. V návaznosti na to ukládá PS členům RT MAP následné dopracování 
dokumentu a jeho předložení ŘV ke schválení. 

6. Reporting o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021 

- K 31.8.2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu cca 5,4 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy 
a odměny realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,4 mil. Kč z paušálních nákladů. To 
představuje plnění ve výši 70 %. Pro zajištění optimalizace čerpání rozpočtu projektu ve vazbě na 
zvýšené plnění činnosti ze strany některých odborných pozic pracovního týmu MAP, které jsou dány 
aktuální tvorbou strategických výstupů projektu, dílčím připomínkováním dokumentů, projednáním se 
zájmovými a profesními skupinami apod., navrhuje RT MAP navýšení mzdových nákladů v návaznosti 
na zvýšení počtu odpracovaných hodin/měsíc u pracovních pozic vedoucí pracovních skupin 
a koordinátoři inkluze.   
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- Pro potřeby zajištění externí evaluace aktivit implementace MAP a autoevaluace škol návrh na 
zařazení nového člena odborného týmu – Mgr. Martin Kohout 

- PS pro financování bere informaci o stavu fin. plnění na vědomí a ukládá RT MAP zpracování dodatků 
k DPP, uzavření nové DPP a související procesy 

7. Různé, diskuze 
 
Výstupy jednání/úkoly 

- Pracovní skupina bere na vědomí rekapitulaci o aktuálním stavu realizace projektu MAP 

- Pracovní skupina bere na vědomí informaci o stavu finančního plnění MAP k 31.8.2021 

- Pracovní skupina schvaluje návrh Vyhodnocení RAP II. 

- Pracovní skupina schvaluje návrh aktualizace Strategického rámce MAP, verze 11 

- Pracovní skupina schvaluje návrh aktualizace SWOT3-analýzy vzdělávání území ORP 
Rokycany 

- Pracovní skupina schvaluje návrh dokumentu Průběžné sebehodnotící zprávy MAP za 
období 1.9.2019-31.8.2021 

 

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

Schválila: Renata Hereitová, vedoucí PS FIN 

 

Místo, datum: V Rokycanech dne 29. 09. 2021 


