Zápis Z JEDNÁNÍ ŘV
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání: 21. 3. 2019
Počet účastníků: 21 členů ŘV1, 2 členi ŘV (zástup plnou mocí) + 1 člen RT, 7 členů
omluveno
Čas: 16:00 – 18:00 hodin
Místo konání: MěÚ Říčany, Masarykovo náměstí 53, Říčany

Program:
1) Zahájení
•

Organizační změny ŘV

•

Usnášeníschopnost

2) Aktuální informace o realizaci projektu
•

Evaluace, sebehodnotící zpráva

•

Komunikační plán

•

Publicita projektu

•

Implementace MAP a budování znalostních kapacit

•

Předání výstupů z pracovních skupin

•

Výsledky hlasování per rollam č. 3

•

Strategický rámec MAP – investiční priority

3) Dotace
4) Diskuze
5) Závěr

1

Z důvodu pozdního příchodu jednoho z členů hlasovalo 22 členů ŘV.

Zápis Z JEDNÁNÍ ŘV
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Zápis:
Úvod
Předsedkyně ŘV MAP v ORP Říčany Mgr. Hana Špačková společně s manažerkou MAP
Ing. Lindou Kůstkovou přivítaly přítomné členy Řídicího výboru (dále jen ŘV) a zahájily jeho
jednání. Při zahájení bylo přítomno 20 členů ŘV a 2 zástupci členů ŘV, jímž bylo uděleno
právo hlasovat na základě plné moci. Manažerka projektu představila program druhého
jednání ŘV. Mgr. Špačková prohlásila jednání za usnášeníschopné.
Dále pokračovala Ing. Kůstková představením změn v členství ŘV, které proběhly od
minulého presenčního jednání (v září 2018). Konkrétně se jedná o tyto změny:
o nový člen Bohumil Řehák, starosta obce Průhonice (výměna za PhDr. Hanu
Borovičkovou, ukončení starostenského mandátu)
o nový člen Šárka Pirklová, metodik pro vzdělávání, odborný poradce center podpory,
SRP (náhrada za Iva Kulhánka, ukončení pracovního poměru SRP)
o zánik členství Jiřího Kahouna (ukončení starostenského mandátu)
Počet členů ŘV MAP k datu 21. 3. 2019 je 31.
Mgr. Hana Špačková vyzvala přítomné k hlasování, schválení aktualizovaného složení ŘV
MAP.
Hlasování proběhlo následovně:
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1

Aktuální informace o realizaci projektu
Ing. Kůstková pokračovala v jednání představením postupu v realizaci projektu. Přítomným
byly předány informace o zpracování 1. zprávy o realizaci (ZOR) za období leden až prosinec
2018. Obsahem zprávy byla kromě jiného sebehodnotící zpráva a implementační zpráva a
zpráva o realizaci implementace.
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O obsahu zprávy byli členové ŘV seznámeni před jednáním. Členové RT MAP neobdrželi
žádné připomínky, návrhy na doplnění/výmaz. Mgr. Hana Špačková vyzvala ke
schválení/zamítnutí obsahu zprávy.
Hlasování proběhlo následovně:
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Dále byl představen harmonogram realizace průběžných evaluací. Harmonogram byl
součástí dokumentace předané členům ŘV pro účely tohoto jednání. Ing. Kůstková krátce
připomněla obsah dokumentu (časový plán realizace evaluací dle jednotlivých let).
Po představení Harmonogramu realizace jednotlivých evaluací, byli členové vyzváni
k hlasování o jeho odsouhlasení/zamítnutí.
Hlasování proběhlo následovně:
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Dále se jednání věnovalo implementaci schváleného komunikačního plánu a proběhlé
publicitě projektu. Byl představen pokrok na tvorbě nových internetových stránek (plánované
dokončení v srpnu 2019). Přítomným zástupcům obcí byla nabídnuta možnost dodávání
článků o realizaci projektu do obecních věstníků.
Následně byl představen pokrok v realizaci klíčových aktivit implementace a budování
znalostních kapacit. Přítomným byl představen obsah a rozsah realizovaných aktivit
společně s účastí.
Vzhledem k tomu, že od minulého jednání ŘV byly realizovány dva cykly setkání pracovních
skupin, byly přítomným Mgr. Marcelou Erbekovou (zpravodajka pro ŘV) přestaveny jejich
výstupy:
o Aktualizace cílů priorit
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o Příprava šetření v rámci podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování
o Aktualizace priorit, identifikace problémů a jejich příčin
Vzhledem k tomu, že prosinci 2018 proběhlo hlasování ŘV per rollam č. 2, byli přítomni
členové seznámeni s jeho výsledky:
Hlasování se týkalo schválení zaktualizovaných níže uvedených dokumentů, které byly
součástí příloh e-mailu Hlasování „per rollam“ č. 2_MAP II:
1. Agregované výstupy z pracovních skupin týkající se aktualizace hlavních
problémů k řešení ve vzdělávání v projektu MAP II.
2. Revidovavé SWOT-3 analýzy projektu MAP II, ke kterým se vyjadřovali členové
pracovních skupin na svých jednáních.
3. Seznam leadrů v oblastech matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a
rovných příležitostí.
4. Aktualizovaný seznam členů PS pro financování.
Výsledky hlasování:
Právoplatných členů ke dni hlasování per rollam: 30
Pro platnost usnesení je potřeba nadpoloviční většiny: 16
Do stanoveného termínu obdržel realizační tým MAP 23 odpovědí týkajících se všech
usnesení. Dvě odpovědi přišly po termínu stanoveném předsedkyní ŘV s kladným
hlasováním pro všechna čtyři usnesení. 1 člen se zdržel hlasování. 5 aktivních členů se ve
stanoveném termínu nevyjádřilo. Dále se nemohli vyjádřit dva členové ŘV, jelikož v době
hlasování nebyli již zaměstnanci na svých působištích. Vyjádřili se za ně kolegové, jejich
kladná usnesení bereme jako doporučující, nejsou zahrnuty v oficiálních výsledcích.
Na závěr tohoto bodu jednání byly představeny navrhované aktualizace SR MAP. Přehled
tohoto návrhu o podobě aktualizace byli informováni členové ŘV s předstihem pro účely
jednání byla členy RT MAP zpracovaná brožura obsahující tento přehled v listinné podobě.
Mezi nejdůležitější změny patří aktualizace analytické části sekce Relevantní strategické
dokumenty, dále se aktualizují priority a cíle pro naplnění těchto priorit. Aktualizované priority
jsou ještě předkládány jako Návrh priorit se zapracovanými připomínkami a po schválení ŘV
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vznikne aktualizovaný dokument Dohoda o prioritách MAP II. Poslední částí je aktualizace
tabulky investičních priorit/záměrů.
Po představení aktualizace dokumentů MAP, byli členové vyzváni k jejímu
odsouhlasení/zamítnutí.
Hlasování proběhlo následovně:
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
„Návrh byl přijat.“
Evaluace aktivit Ročního akčního plánu proběhne dle harmonogramu v březnu. V měsíci
červnu bude toto projednáno na společném setkání členů pracovních skupin (11. 6.),
na tomto setkání bude členy pracovních skupin navržen Roční akční plán na rok
2019/2020. V průběhu 07-08 proběhne komunikační proces a začátkem září bude
evaluace a RAP 2019/2020 zaslána členům ŘV jako podklad pro jednání a schválení
na dalším hlasováním ŘV MAP, které se bude konat formou per rollam v srpnu 2019.

Dotace
Jednání pokračovalo představením aktuálních dotačních možností v oblasti školství.
Účastníci s materiály k jednání přehled otevřených výzev a grantů. Tento bod jednání byl
převážně věnován představení dotačních možností výzvy MAS Říčansko/PRV – článek 20
(Pavlína Šantorová Filková, ředitelka MAS Říčansko). V rámci této výzvy bude povinnost mít
projektový záměr schválený v aktuální verzi SR MAP. Podrobné informace k podmínkám
této plánované výzvy budou poskytovány na individuálních konzultacích s pracovníky MAS
Říčansko.
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Diskuse
Následovala diskuse členů ŘV k aktuálním problémům v oblasti školství a k realizaci
podaktivity 2.12 podpora znalostních kapacit ŘV. Vedoucí pracovní skupiny pro financování
Mgr. Marcela Erbeková představila návrh realizace místní konference „O nás pro nás“ jejímž
cílem bude propojit obce a školy v regionu se zapojením místních i externích lídrů a
odborníků. Návrh na realizaci a podobu konference vzešel z jednání pracovní skupiny pro
financování.
Následovala presentace aktivit v oblasti formálního a neformálního vzdělávání Muzea
Říčany (J. Halaš a Kateřina Čiháková).
Diskuse se věnovala také otázce společného vzdělávání (aktuální stav v území). Jednou
z částí této diskuse bylo shlédnutí videa Jany Strakové na téma „Proč vůbec společné
vzdělávání“.

Závěr
Mgr. Hana Špačková poděkovala přítomným za účast na jednání a upozornila na termín
dalšího presenčního jednání ŘV – 26. 9. 2019 v 16.00 hodin.
Zapsala: Kučerová

Ověřila: Ing. Kůstková

Jméno
Statutární
orgán příjemce

Mgr. Hana Špačková

Podpis

Datum
5. 4. 2019

