Zápis z 5. setkání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP ORP ČB)
Termín jednání: 6. prosince 2017, od 13.30 hodin
Místo jednání: hotel Budweis (Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice)
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, klíčová manažerka projektu MAP ORP ČB
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Informace o finálním dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP ČB
3. Informace o výzvě MAPII
4. Diskuze, závěr
Přítomni: dle prezenční listiny (19 členů ŘV, 4 omluveno)
Zápis z jednání:
Bod 1) Jednání bylo zahájeno dle programu rozeslaného předem. Byli přivítáni přítomní
členové Řídícího výboru (ŘV), nadpoloviční většina členů byla přítomna a ŘV byl
usnášeníschopný.
Bod 2) Členům ŘV MAP byl jako podklad k jednání zaslán dokument Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP České Budějovice včetně přílohy č. 1 Investiční a další priority a č. 2 Roční
akční plán.
Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice obsahuje Základní
informace o MAP, Organizační strukturu MAP ORP ČB, Základní strukturu partnerství MAP,
Principy MAP ORP ČB, Analytickou část, Strategickou část, Akční plán MAP na rok 2018/ 2019
a přílohy.
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Příloha č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České
Budějovice: dne 12. 10. 2017 byl na všechny zástupce MŠ a ZŠ v ORP České Budějovice,
zřizovatele a zapojené subjekty zájmového a neformálního vzdělávání rozeslán mail ohledně
možnosti aktualizace investičních záměrů ve Strategickém rámci. Termín uzávěrky byl 11. 11.
2017, poté byly změny zapracovány a doplněný dokument byl opět na všechny subjekty
rozeslán k veřejnému připomínkování. Přišlo několik podnětů ke změně či doplnění a finální
dokument byl zaslán jako podklad k jednání členům ŘV.
Usnesení: ŘV MAP projednal a schválil dokument Strategický rámec MAP včetně Přílohy 1
Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice –
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, pro integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, a další záměry pro území. Aktuální verze k 12/
2017.
ŘV pověřuje předsedu ŘV autorizací finální verze k nejbližšímu výročnímu datu možné
aktualizace (2. 1. 2018) v odsouhlaseném obsahu a formátu.
Příloha č. 2 Roční akční plán MAP ORP ČB pro rok 2018/ 2019: Roční Akční plán MAP je
rozdělen dle opatření definovaných ve Strategickém rámci MAP na Aktivity mateřských škol,
Aktivity základních škol, Aktivity spolupráce více subjektů a Aktivity organizací zájmového a
neformálního vzdělávání. Dokument obsahuje celkem 90 aktivit, včetně charakteristiky
každé aktivity, vazby na cíl, na opatření, typ aktivity, předpokládaného nositele, zda je možná
spolupráce více subjektů při realizaci aktivity, dále indikátor, harmonogram, předpokládané
náklady a zdroje financování.
Usnesení: ŘV MAP projednal a schválil dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
České Budějovice včetně přílohy č. 1 Investiční a další priority a č. 2 Roční akční plán.
ŘV MAP dále pověřuje realizační tým k předání dokumentu k projednání a odsouhlasení na
všechny zřizovatele v ORP, jelikož na základě pravidel daných MŠMT musí následně tento
dokument kromě ŘV MAP také schválit min. 70% zřizovatelů v ORP.
Bod 3) Zástupci realizačního týmu sdělili členům ŘV MAP opět základní informace o výzvě
MAPII, která byla vyhlášena MŠMT dne 15. listopadu 2017. V MAP II budou dvě hlavní
aktivity: 1. aktualizace a rozvoj MAP - proces plánování, prohloubení akčního plánování ve
školách, větší zapojení škol do procesu plánování v území; 2. financování opatření
naplánovaných v MAP I. Projekt může být až na 4 roky. Rozpočet je dán počtem zapojených
škol - výpočet maximální částky pro ORP: 8 000 000 Kč + IZO zapojené do realizace projektu
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spoluprací (MŠ, ZŠ a ZUŠ) x 100 000 Kč. Pro ORP České Budějovice tak může být rozpočet až
21 700 000 Kč.
Jako členové Řídícího výboru jsou zástupci všech místních akčních skupin působící v ORP a
také zástupce za město České Budějovice. Všichni tito potenciální žadatelé do výzvy na MAPII
a i ostatní členové ŘV se shodli na tom, aby v projektu dále navazovala a byla realizátorem
MAS Rozkvět.
Usnesení: ŘV MAP souhlasí, aby proces místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v ORP
České Budějovice nadále pokračoval a aby MAS Rozkvět, z.s. byla opět realizátorem projektu.

Zápis zpracovala pro potřeby ověření Ing. Janáčová, dne 14. 12. 2017.
Zápis předán elektronicky k připomínkování a odsouhlasení členům ŘV dne 15. 12. 2017.

Zápis schválil předseda ŘV Mgr. Kůs, dne 25.12.2017
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