ZÁPIS
ze setkání členů pracovních skupin v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol! v SO ORP
Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109

Název:

Setkání starostů regionu MAP V ORP Říčany

Termín konání:

6. 9. 2017

Čas:

10:00 – 12:00

Místo konání:

Městský úřad v Říčanech, zasedací místnost č. 53, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a úvodní slovo
Informace o projektu MAP
Výstavba nových škol v regionu
Diskuze

1. Zahájení a úvodní slovo

Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné starosty a zástupce obcí. Představila program
setkání k tématu svazkových škol a informací k aktualitám projektu MAP v ORP Říčany a plánovaném
projektu MAP II.
2. Analytická část MAP a SR, implementační a komunikační strategie, roční akční plán

Úvodní část jednání byla věnována předání informací o aktuální situaci projektu. Ing. Kůstková připomenula
odevzdání podepsaných Memorand o spolupráci (základní struktura partnerství). Dále manažerka MAP
informovala o blížícím se schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP (verze III) řídícím výborem a
s tím související předkládání projektových záměrů. Podle posledních informací získaných od ředitelky MAS
Říčansko Pavlíny Šantorové Filkové budou pro potřeby výzev ze strukturálních fondů povinně uváděny také
projektové záměry mateřských škol. PhDr. Borovičková (starostka obce Průhonice) upozornila na žádost
o přesunutí projektového záměru do priority 1 vzhledem k podané žádosti na získání dotace a posunu
harmonogramu projektu. Na jednání řídícího výboru bude také předložena ke schválení souhrnná SWOT 3
analýza školství v regionu, implementační a komunikační strategie a roční akční plán. Schvalování finální
verze MAP se souhlasem ORP a ostatních zřizovatelů zapojených do projektu je plánováno na 2. prosince
2017.
Ing. Kůstková vyzvala přítomné k připomínkování analytické části MAP, kterou aktéři regionálního školství
obdrželi v elektronické formě a je ke stažení na stránkách projektu.
Přítomní byli na závěr prvního bodu jednání informováni o zahájení jednání pracovních skupin.
3. Výzva MAP II

K plánované výzvě na realizování projektů MAP II a implementačních plánů byly předány aktuální dostupné
informace. V rámci předběžného plánování je počítáno s tříletým projektem a realizací MAP
a implementačního plánu v rámci jednoho projektu. Předpokládané náklady projektu jsou odhadem za
sloučené výzvy 9 mil. Kč. Ing. Kůstková otevřela otázku participace a souhlasu s pokračováním projektu.
Participace obcí na pokračování projektu byla u přítomných bez námitek. Starostové v rámci plánování
pokračování projektu upřednostňují jednorázovou platbu (8 000 Kč) za tříleté období. Pro zájemce bude
možno rozdělení platby na 2x 4 000 Kč. Po jednání ŘV (v průběhu října) bude starostům zaslán e-mail
s formulací do rady či zastupitelstva s odsouhlasením participace a zapojením do výzvy na MAP II +
implementaci.
4. Svazkové školy v regionu

V dalším bodě jednání představili zástupci svazkových škol aktuální stav projektů.
•

•

•

•

ZŠ Říčany, Mgr. Vladimír Kořen (starosta města Říčany)
Říčany aktuálně řeší problémy v oblasti zadávání veřejných zakázek způsobených vzájemným
ovlivňováním dodavatelských firem mezi sebou. Byla vyhlášena architektonická soutěž, v tuto
chvíli bude probíhat hodnocení přijatých návrhů (aktuálně 21 návrhů).
Svazková škola DSO LOŠBATES, Ing. Josef Řehák (předseda svazku, starosta obce Louňovice)
Byl založen svazek obcí (členské obce Louňovice, Babice, Tehovec, Svojetice, Štíhlice). Aktuálně
probíhá příprava zadání architektonické soutěže. Dochází k optimalizaci zadání a ceny (vysoký
nárůst ceny oproti původním plánům). Byla řešena kapacita plánované školy (2x9 nebo 3x9
kmenových tříd).
DSO Svazková škola Ondřejov, Mgr. Vladimír Zámyslický
Aktuálně je realizováno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Plánovaná
budova školy je navržena jako pasivní budova tak, aby mohlo dojít k získání finanční podpory
ze Státního fondu životního prostředí. Členy svazku obcí jsou Zvánovice, Kaliště a Ondřejov.
ZŠ Vyžlovka (rekonstrukce budovy OÚ), Mgr. Petr Dušek (vedoucí OŠK)

Po rekonstrukci budovy obecního úřadu Vyžlovka (financováno s přispěním dotace). Kapacita školy je
v letošním roce 20 žáků. Škola funguje jako malotřídní.
Ing. Kůstková informovala přítomné, že o výstavbu nových škol se průběžně zajímá MŠMT a paní
Kůstková byla požádána paní Kurfürstovou o podání informací o aktuální situaci týkající se výstavby
nových škol na Říčansku (září / říjen). Paní Kůstková také zmínila, že je třeba postupovat v souladu
s harmonogramem, případně informovat MŠMT o aktuálních krocích, aby bylo zřejmé, že obce
(svazky), které mají schválené prostředky z MŠMT, s projekty počítají.
5. Kapacita MŠ – dvouleté děti
Ing. Kůstková představila výsledky analýzy MAP v ORP Říčany k aktuálním počtům dvouletých dětí
v mateřských školách v regionu. Následně proběhla diskuze k chystané (rok 2020) povinnosti obcí
zajistit přijetí do MŠ pro všechny děti ve spádové oblasti od dvou let, jejichž rodiče projeví zájem
o předškolní vzdělávání. Plnění této skutečnosti společně s plánovaným snižováním kapacit tříd MŠ a
možným přechodem některých dětí ze soukromých škol bude pro mnohé obce v regionu nereálné.

Po společné diskuzi přítomných starostů a zástupců obcí byl dohodnut společný postup ve vyjádření
nesouhlasu a oslovování cílové skupiny. Petice bude sepsána za podpory členů pracovní skupiny
starostové.
6. Diskuze

Závěrem setkání proběhla diskuze přítomných.
Harmonogram aktivit projektu MAP v ORP Říčany v měsíci září 2017.
21. září
Setkání zřizovatelů, ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ostatních zájemců s Českou školní inspekcí
15:00 – 16:30
KC Labuť, Říčany
26. září
16:00
MěÚ Říčany

Jednání Řídícího výboru MAP v ORP Říčany

V případě otázek a zájmu kontaktujte realizační tým projektu:
Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu
linda.kustkova@ricany.cz, T/ 323 618 122, M/727 920 480
Ing. Monika Žilková, asistentka projektu
monika.zilkova@ricany.cz, T/323 618 122
Zapsala Monika Žilková

Správnost ověřila Linda Kůstková

……………………………………………………

………………………………………………………

