Č. jednání: 1_2016

Zápis z ustavujícího setkání MAP v ORP Říčany
datum:
místo konání:

24. 02. 2016, 15:00 – 17:00
MěKS U Labutě, Říčany

Přítomných:
Omluveni:

61 účastníků, viz. prezenční listina
Dušková H., Kahoun J., Kadlecová T., Končická S., Kučerová M.,
Macháčková J., Rosensteinová L., Štorková E., Tolarová P., Vepřek J.

Společný úvod


Úvodní slovo: Mgr. Hana Špačková, místostarostka města Říčany
Paní místostarostka přivítala všechny zúčastněné na první zasedání projektu MAP. Přítomným
představila realizační tým projektu a představitele zapojených partnerů. Připomněla podzimní
setkání starostů ORP Říčany, kde byl projednáván projekt MAP. Obavy z příliš brzkého začátku
realizace projektu se podle ní nenaplnily a naše výsledky poslouží pro práci a rozhodování MŠMT
jako jedny z prvních z celé republiky.



MAP v ORP Říčany, představení projektu: Mgr. Ludmila Třeštíková, manažerka MAP Říčany
Paní místostarostka po úvodním přivítání účastníku předala slovo manažerce projektu MAP v ORP
Říčany paní Ludmile Třeštíkové. Ta představila program setkání a podstatu projektu MAP. Zmínila
strategii ministerstva školství tzv. KLIMA, do které MAP patří a cíle, kterých má být jeho realizací
dosaženo. Ve svém proslovu se věnovala také území projektu MAP v ORP Říčany. Informovala o
počtu zapojených obcí, škol, vzdělávacích organizací a žáků, kteří je navštěvují. Na závěr
představila hlavní partnerské instituce projektu. Tím je krajský akční plán (KAP), Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy (ITI) a místní akční skupiny (MAS) působící v území ORP Říčany.



Krajský akční plán: PaeDr. Pavel Schneider, manažer KAP ve Středočeském kraji
Slovo předala manažerovi KAP ve Středočeském kraji, PaeDr. Pavlu Schneidrovi, který ve svém
proslovu informoval o spolupráci krajského akčního plánu s místními akčními plány, o situaci
v kraji a plánovaných aktivitách v rámci realizace KAP. Upozornil propojení tří oblastí v rámci
projektu KAP a MAP – 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 2. Rozvoj kompetencí
v polytechnickém vzdělávání a 3. Kariérové poradenství v ZŠ. Za Středočeský kraj nabídl v ORP
Říčany možnost využít krajských odborníků a také zázemí středních škol (např. učeben laboratoří,
dílen apod.) pro místní ZŠ i MŠ. Díky MAP a KAP podle něj dojde k logickému propojení
s budoucími investicemi do školství. Upozornil na fakt, že při realizaci KAP se bude vycházet
z MAP a jako společné téma k řešení by bylo vhodné zvolit přechod žáků ze ZŠ na SŠ. Ke společné
konferenci KAP a MAP bude docházet jednou ročně se zapojením širší veřejnosti. V otázce inkluze
vyslovil možnost její realizace vzájemnou pomocí speciálních a praktických škol.



Integrované teritoriální investice: Ing. Lenka Kriegischová, manažerka ITI – Praha
Dalšího partnera projektu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy představila
manažerka ITI Praha Ing. Lenka Kriegischová. Ta ITI charakterizovala jako širší nástroj rozvoje
území. Představila územní dělení v rámci ITI a seznámila přítomné s charakteristikou Pražské
metropolitní oblasti, do které patří SÚ ORP Říčany. Upozornila na fakt, že náš region není zařazen
mezi oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou, což negativně ovlivňuje možnosti získat některé
dotace např. na navýšení kapacit ZŠ (bez odborné vazby na specializované učebny apod).
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Spolupráce s Místními akčními skupinami: Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko
Za místní akční skupiny se představila ředitelka MAS Podlipansko Markéta Pošíková, která krátce
přítomné seznámila se způsobem práce MAS v regionech. Jedná se především o podporu
menších projektů a postupy na principech komunitně vedeného místního rozvoje tzv. CLLD. Na
území ORP Říčany působí tři MAS (Říčansko, Podlipansko a Pošembeří). Přičemž ve strategii MAS
Podlipansko a Říčansko je oblast školství klíčová a je jí určena téměř polovina alokace. Další
z aktivit MAS v oblasti školství je animace škol - MAS mají odborníky pro pomoc MŠ a ZŠ
s podáváním žádostí v rámci tzv. šablon.



Projekty ORP Říčany: Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany
Úvodní blok zakončil starosta města Říčany Mgr. Vladimír Kořen, který vyjádřil podporu
meziobecní spolupráci a představil současné možnosti regionu z hlediska možných typů podpory.
Informoval o jednotlivých projektech zabývající se podporou školství a jejich vzájemným
propojením. Upozornil také na možnost využití spolupráce s pražskými školami.

Ustanovení členů Pracovních skupin a Řídícího výboru
Po ukončení úvodních proslovů pokračovala manažerka L. Třeštíková v seznámení přítomných se
strukturou projektu a s jejich aktivním zapojením při jeho realizaci. Informovala o postavení a činnosti
Řídícího výboru a pracovních skupin. Představila rozdělení pěti pracovních skupin. Jedná se o skupinu
starostů, představitelů základních škol, mateřských škol, dále pak skupinu představitelů základních
uměleckých škol a neformálního vzdělávání a skupinu odborníků inkluze.
Do pracovních skupin přišly na výzvu realizátorů projektu nominace členů. Všechny pracovní skupiny
byly vyzvány, aby sestavily jmenný seznam svých členů a vybraly zástupce do Řídícího výboru. Každá
skupina zvolila svého předsedu a dva členy Řídícího výboru. Skupina starostové má, pro zachování
rovnoměrného zastoupení všech skupin, o dva členy více než ostatní skupiny.
Výsledek volby zástupců skupin v Řídícím výboru je následující:
skupina č. 1 starostové
předseda pracovní skupiny

1. člen

2. člen

3. člen

4. člen

Čermák Pavel

Čuřík Petr

Pecková Petra

Borovičková Hana

Kahoun Jiří

skupina č. 2 základní školy
předseda pracovní skupiny

1. člen

2. člen

Erbeková Marcela

Stříbný Petr

Rosensteinová Lenka

skupina č. 3 mateřské školy
předseda pracovní skupiny

1. člen

2. člen

Matlák Patrik

Luková Martina

Hozmanová Alice

Č. jednání: 1_2016
skupina č. 4 ZUŠ a neformální vzdělávání
předseda pracovní skupiny

1. člen

2. člen

Halaš Jakub

Čiháková Kateřina

Žák Matúš

skupina č. 5 odborníci na inkluzi
předseda pracovní skupiny

1. člen

2. člen

Moravčíková Vladislava

Horálková Dana

Hubínková Markéta

Po volbě zástupců pracovních skupin byly představeni zbylí členové Řídícího výboru, kteří jsou
povinně zastoupeni podle pravidel realizace projektu MAP. Všichni přítomní ustavovacího setkání
MAP v ORP Říčany byli vyzváni k vyjádření k sestavě Řídícího výboru. Následně bylo hlasováno o
složení Řídícího výboru. Počet přítomných: 61 / Pro 60, zdržel se 1, proti 0
Řídící výbor byl přítomnými schválen v tomto složení:
Člen řídícího výboru
Zástupce realizátora projektu MAP
Zástupce realizátora projektu MAP
Zástupce KAP a kraje
Zástupce ITI/IPRÚ
Zástupce MAS
Zástupce MAS
Zástupci zřizovatelů škol - předseda
Zástupci zřizovatelů škol
Zástupci zřizovatelů škol
Zástupci zřizovatelů škol
Zástupci zřizovatelů škol
Zástupci mateřských škol - předseda
Zástupci mateřských škol
Zástupci mateřských škol
Zástupci základních škol - předseda
Zástupci základních škol
Zástupci základních škol
Zástupci organizací neformálního a
zájmového vzdělávání - předseda
Zástupci organizací neformálního a
zájmového vzdělávání
Zástupci organizací neformálního a
zájmového vzdělávání
Zástupci základních uměleckých škol

Jméno
Kořen Vladimír, Mgr.
Špačková Hana. Mgr.
Schneider Pavel, PaeDr.
Kriegischová Lenka, Ing.
Filková Pavlína
Pošíková Markéta
Čermák Pavel, Ing.
Čuřík Petr, Ing.
Pecková Petra, Mgr.
Borovičková Hana, PhDr.
Kahoun Jiří, Ing.
Matlák Patrik, Ing.
Luková Martina, DiS
Hozmanová Alice, Bc.
Erbeková Marcela, Mgr.
Stříbný Petr, Mgr.
Rosensteinová Lenka, Mgr.

pozice
starosta města Říčany
místostarostka města Říčany
manažer KAP a zástupce Stř. kraje
IPR Praha (ITI)
MAS Říčansko
MAS Podlipansko
starosta obce Kamenice
starosta obce Sulice
starostka města Mnichovice
starostka obce Průhonice
starosta města Kostelec n. Č. lesy
ředitel MŠ a ZŠ Sofie
ředitelka MŠ Strančice
ředitelka MŠ Tehovec
ředitelka ZŠ Mnichovice
zástupce ředitele ZŠ Průhonice
ředitelka ZŠ Kostelec n Č lesy

Halaš Jakub, Mgr.

ředitel Muzea Říčany

Čiháková Kateřina, Mgr.

Zástupci základních uměleckých škol
Zástupci odborníků inkluze předseda

Špunda Pavel, Mgr.

metodička Ekocentra Říčany
vedoucí sociální pracovník Klubu
Cesta
ředitelka ZUŠ Říčany
zástupce ředitele ZUŠ Velké
Popovice

Moravčíková Vladislava, PhDr.

vedoucí Centra ROZUM

Zástupci odborníků inkluze

Horálková Dana, Mgr.

Zástupci odborníků inkluze

Hubínková Markéta, Mgr.

výchovná poradkyně I. ZŠ Říčany
vedoucí Centra primárních
programů Cesty Integrace

Žák Matúš, Bc.
Sinkulová Iveta, Mgr.
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Doplnění členů ŘV
V Řídícím výboru dle statutu chybí zástupci rodičů – dosud se žádní nepřihlásili. Členové ŘV osloví
spolu s realizátory projektu veřejnost a ŘV bude doplněn o tyto členy na svém dalším zasedání.
Volba předsedy ŘV
Po schválení složení Řídícího výboru proběhla volba předsedy a to již řádně zvolenými členy Řídícího
výboru. Nominována na předsedkyni byla: Mgr. Hana Špačková.
Počet přítomných členů ŘV: 23 / Pro: 23, zdržel se: 0, Proti 0
Většinou členů Řídícího výboru byla za předsedkyni ŘV zvolena místostarostka města Říčany
Mgr. Hana Špačková, která zastupuje realizátora projektu.
Statut a jednací řád ŘV
Dále byl k projednání členům Řídícího výboru předložen Statut a Jednací řád Řídícího výboru. Členové
neměli k jeho navrženému znění žádné připomínky.
Hlasování o Statutu a Jednacím řádu ŘV: Počet přítomných členů ŘV: 23 / Pro: 23, zdržel se: 0, Proti 0
Statut a Jednací řád Řídícího výboru byl schválen většinou jeho členů a předán k podpisu
předsedkyni.
Dále byla projednána pozice ověřovatele zápisů Řídícího výboru, za kterého byl zvolen Mgr. Petr
Dušek, odborný garant projektu.

Výběr priorit a stanovení harmonogramu
Pracovní setkání pokračovalo seznámením s harmonogramem projektu a následnou dohodou
o podobě setkávání členů pracovních skupin. Dále byli členové pracovních skupin vyzváni k výběru
volitelných témat.
Pracovními skupinami byla vybrána jako prioritní tato témata:

počet hlasů

téma
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Investice do rozvoje kapacit základních škol
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

5
4
4
3
3
3

Činnost pracovních skupin dále pokračovala tvorbou vize školství do roku 2020. Návrhy vize byly
předány realizačnímu týmu MAP k dalšímu zpracování.
Na závěr setkání informovala manažerka MAP přítomné o nejbližších akcích a setkání pro starosty,
ředitele škol a ostatní členy pracovních skupin. Krátce představila aktuální dotační výzvy pro základní
školy.

Zapsala: Mgr. Ludmila Třeštíková

Ověřil: Petr Dušek

