ZÁPIS
z V. setkání členů Řídicího výboru v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol!
v SO ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109
Termín konání:
Čas:
Místo konání:
251 01 Říčany

26. 9. 2017
16:00 – 18:00
Městský úřad v Říčanech, zasedací místnost č. 53, Masarykovo nám. 53,

Přítomni:

19 členů Řídicího výboru (dále jen „ŘV“)
2 hosté
2 členové realizačního týmu (dále jen „RT“)

Úvod, schválení programu jednání
Předsedkyně ŘV Mgr. Hana Špačková přivítala přítomné členy ŘV a zahájila setkání
představením programu jednání, jehož hlavním obsahem bylo schválení aktualizace
Strategického rámce a dalších dílčích dokumentů MAP (viz dále). Konstatovala, že je přítomna
nadpoloviční většina všech členů Řídícího výboru a ten je proto usnášeníschopný.
Po přivítání následovalo představení konkrétního programu jednání.
Přítomní členové se shodli na tomto obsahu jednání:
1. Změny v členství v ŘV
2. Informace o stavu projektu MAP v ORP Říčany
▪

Aktualizace Strategického rámce, verze III.

▪

Schválení dokumentu Analytická část MAP ORP Říčany

▪

Schválení dokumentu Implementační a komunikační strategie MAP ORP
Říčany a Řízení MAP

▪

Akční plán

3. Informace o průběhu projektu, harmonogram připravovaných událostí

4. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin
5. Diskuze a závěr

Změny v členství ŘV
Linda Kůstková informovala o ukončení členství Alice Hozmanové (ředitelky MŠ Tehovec) z důvodu
změny pracoviště mimo ORP Říčany. Návrh o ukončení členství byl doručen RT dne 31. 7. 2017. Novým
členem za oblast předškolního vzdělávání byla navržena Jiřina Řeháková, ředitelka MŠ Srdíčko, Říčany.

➢ Návrh usnesení: ŘV MAP v ORP Říčany souhlasí s ukončením členství Bc. Alice
Hozmanové a MŠ Tehovec v ŘV MAP ORP Říčany a souhlasí s návrhem nového
člena za MŠ, paní Jiřinu Řehákovou.
PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Informace o stavu projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Říčany
Ing. Kůstková seznámila přítomné s dokumenty ke schválení. Návrhy byly členům ŘV zaslání
k prostudování také předem v elektronické podobě a byly uveřejněny na webových stránkách projektu
pro připomínkování široké veřejnosti.

ANALYTICKÁ ČÁST MAP
Linda Kůstková pokračovala informováním ŘV, že RT MAP ORP Říčany zpracoval Analytickou část
MAP v ORP Říčany. Po proběhlém připomínkovém řízení, do které byly zapojeni všichni aktéři
včetně veřejnosti, zapracoval připomínky. Jedna z připomínek byla, že je dokument příliš
obsáhlý. Manažerka projektu vysvětlila, že je dokument obsáhlý díky velkému regionu, velkému
počtu zapojených škol. V analytické části je také mnoho tabulek. Členové ŘV se shodli, že není
třeba analytickou část zkracovat, bude tedy ponechána ve stejném rozsahu.
➢ Návrh usnesení: ŘV MAP v ORP Říčany schvaluje předložený dokument Analytická
část MAP ORP Říčany, verze I., 26. 9. 2017 v plném znění.
PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE – VERZE III.
ŘV byl Ve SR MAP byly provedeny změny v jednotlivých investičních záměrech. Změny budou
vyznačeny žlutě. Záměry, které nebyly v dokumentech zaslané k projednání měli členové ŘV
možnost připomínkovat na místě.

➢ Návrh usnesení: ŘV MAP ORP Říčany schvaluje aktualizovanou verzi
dokumentu Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s
rozšířenou působností Říčany, verze III., 26. 9. 2017.
PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN, ŘÍZENÍ MAP
Realizační tým předkládá ŘV ke schválení Implementační a komunikační strategii, řízení MAP – pravidla
pro zapojení dotčené veřejnosti pro území správního obvodu s rozšířenou působností Říčany a
udržitelnost projektu. Dokument byl zaslán k připomínkám všem členům ŘV. Do stanoveného termínu
neobdržel RT žádné připomínky.
➢ Návrh usnesení: ŘV MAP ORP Říčany schvaluje předložený dokument Implementační a
komunikační strategie a Řízení MAP pro SO ORP Říčany v plném znění.

➢ PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

PODÁNÍ ŽÁDOSTI MAP II
Realizační tým předkládá ŘV k jednání, k diskuzi a ke schválení informace o navazujícím projektu MAP II.
Linda Kůstková a Hana Špačková navrhují, aby realizace navazovala plynule na MAP I, tzn. již od 1. 1.
2018. Dále informují o tom, že byla informace o možných žadatelích podána možným žadatelům v území
a tato informace padla také na setkání starostů dne 6. 9. 2017. Protože v území nemá nikdo zájem o
podání žádosti o MAP II, je logické a žádoucí, aby se této role opět ujalo město Říčany, jakožto ORP.
➢ Návrh usnesení: ŘV MAP ORP Říčany schvaluje, aby navazující projekt MAP II realizovalo
město Říčany.

➢ PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN
Aktivity ročního plánu jsou sestaveny díky práci v pracovních skupinách a jsou k dispozici na
webových stránkách. ŘV souhlasil s tím, že logické rámce není nutné vypracovat ke každé
aktivitě do konce roku 2017. RT po dohodě se členy pracovních skupin navrhne ty logické rámce,
které se vypracují do konce roku 2018, případně v navazujícím projektu. Ty budou představeny
ŘV na VI. jednání. Roční akční plán je navržen na školní rok 2018/2019. Roční akční plán se bude
finálně schvalovat na VI. jednání ŘV, neboť RT nyní připravuje on-line dotazníkové šetření
ohledně prioritizace aktivit, aby dal všem v území možnost se k AP vyjádřit.

Informace o průběhu projektu, harmonogram připravovaných událostí
Linda Kůstková informovala členy ŘV o probíhajících aktivitách PARTNERSTVÍ MAP a BUDOVÁNÍ
ZNALOSTNÍCH KAPACIT a zmínila nejzajímavější vzdělávací aktivity, které se konaly v posledních
týdnech a ty, které se budou konat v měsíci říjnu.
▪

Intenzivní seminář CLIL (31. 8.)

▪

Kulatý stůl se starosty – PETICE (6. 9.)

▪

2 dílný seminář Jak rozvíjet potenciál každého žáka (12. a 18. 9.)

▪

Pracovní skupiny (13. a 14. 9.)

▪

Setkání s náměstkem školního inspektora (21. 9.)

▪

Učící se sítě MŠ a ZŠ (27. 9., 5. 10.)

▪

Právní minimum pro MŠ, ZŠ, družiny (20. 10.)

▪

Výjezdní zasedání ředitelů a přátel škol ORP Říčany (18. – 19. 10.)

Dále byli členové ŘV informováni o tom, že projekt MAP v dalším roce bude plynule pokračovat
dál (na této skutečnosti se shodli starostové přítomni na jednání starostů dne 6. 9. 2017).
Původně dvě plánované výzvy (MAP a Implementace MAP) budou sloučeny do jedné výzvy.
Projekt bude plánován na 24 až 36 měsíců. Alokace pro území je zajištěna. Avízo výzvy se
očekává v listopadu 2017.
Byly podány informace o druhé vlně „šablon“. Šablony budou pokračovat v nastaveném
formátu, tedy pro MŠ, ZŠ, nově ZUŠ. Nově je také minimální výše výdajů – 100.000 Kč.
Předpokládané vyhlášení únor 2018 a bude se týkat škol, které se nezapojily do první vlny
šablon. Ostatní školy mohou do další výzvy až po ukončení projektu z první výzvy.

EDUIN
Na jednání ŘV přijal pozvání také ředitel EDUin Zdeněk Slejška, aby informoval o možnostech
spolupráce na území ORP Říčany. Představil EDUin jako prospěšnou společnost, proč byla
společnost založena a jak funguje. Hlavním cílem společnosti je, aby veřejnost byla
informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve
své škole, tak i ve městě či regionu. Informoval přítomné, jak se snaží EDUin tento cíl realizovat a
představil aktivity a projekty společnosti: EDUinfo, Česko mluví o vzdělání, Vši ve škole, Chci učit,
Otevřené vzdělání, Edupointy, Kulaté stoly ke vzdělávací politice, Rodiče vítáni, Extra třída,

Města vzdělávání, Scool web, Co umím, Veriod, Edumapa, Eduina, DVPP info. Prezentace bude
umístěna na webových stránkách www.map.ricany.cz.

Ing. Kůstková poděkovala přítomným za účast.

Poslední setkání členů Řídicího výboru v letošním roce je plánováno na 12. 12. 2017.

V Říčanech dne 3. 10. 2017 zapsala Ing. Kůstková
Ověřil Mgr. Petr Dušek dne 4. 10. 2017

Opraveno dne 31. 10. 2017
Ing. Linda Kůstková

……………………………….

Ověřila a odsouhlasila dne 31. 10. 2017
Mgr. Hana Špačková

……………………………..

