Zápis z 1. setkání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP II ORP ČB)
Termín jednání: 13. června 2018, od 15.00 hodin
Místo jednání: ZŠ a ZUŠ Vltava, Bezdrevská 3, České Budějovice
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažer projektu MAP II ORP ČB
Přítomní: usnášeníschopnost ANO (viz Prezenční listina)
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Představení členů řídícího výboru a realizačního týmu projektu
3. Projednání Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP
4. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice
5. Informace o realizaci projektu MAP II ORP ČB a plánovaných aktivitách
6. Diskuze, závěr
Zápis z jednání:
Ad 1) Jednání bylo zahájeno dle programu v 15 hodin. Zástupce realizátora projektu Ing.
Janáčová přivítala přítomné a představila program.
Ad 2) Následovalo představení členů řídícího výboru (ŘV MAP), jako podklad k jednání byl
všem členům zaslán aktualizovaný Seznam členů Řídícího výboru MAP II ORP ČB. Všichni
zástupci ŘV MAP byli osloveni dne 21. 5. 2018 emailem, že by bylo vhodné v rámci MAP II
pokračovat v aktivitách a navázat na předchozí MAP, stejně tak ponechat i složení Řídícího
výboru jako doposud. Pokud by někdo chtěl odstoupit anebo naopak by měl nového
vhodného kandidáta, ať toto zašle mailem.
Změny ve složení Řídícího výboru: zrušení pozice Zástupce Jihočeského kraje (nyní není
povinnost mít tohoto zástupce v ŘV, nominovaný zástupce se jednáních ŘV nikdy
nezúčastnil), Ing. Jana Stluková - odborný pracovník odboru školství a tělovýchovy
Magistrátu města České Budějovice přešla z pozice Zástupce zřizovatelů na Zástupce ORP
(nově povinná pozice v ŘV), ze Zástupců vedení škol, učitelé odstoupila z důvodu nedostatku
času Mgr. Zdeňka Hucková, Mgr. Jana Rychlíková, která končí ve funkci ředitelky a nastupuje
do projektového týmu MAP II ORP ČB a Mgr. Jaroslava Dědková, která rovněž končí ve funkci
ředitelky, ale bude nadále působit v ŘV MAP jako Zástupce organizací neformálního a
zájmového vzdělávání. Nově povinně do ŘV přibyl Zástupce Centra podpory projektu SRP v

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

daném kraji (NIDV), kterým se stala Ing. Ivana Kozáková. Novou povinnou pozicí je také
Zástupce ze školních družin, školních klubů. Na jednání ŘV MAP nebyl tento zástupce ještě
určen, paní Rychlíková poté předala nominaci Ivany Staňkové – vedoucí ŠD Matice školské,
která byla k účasti v ŘV oslovena projektovým týmem.
Poté následovalo také představení realizačního týmu projektu ve složení Ing. Krejčíčková,
Ing. Janáčová, Mgr. Rychlíková, Čížková BBS, Ing. Leber. Tento administrativní tým projektu
bude doplněn od září odborným týmem projektu, až se naplno rozběhne také aktivita
Implementace MAP.
Se složením ŘV MAP a realizačním týmem souvisí dokument Organizační struktura MAP II
ORP ČB, který byl opět aktualizován v rámci současné realizace projektu MAP II. Tento
dokument popisuje rozdělení rolí mezi řídícím výborem, realizačním týmem a jednotlivými
pracovními skupinami, stanovuje pravomoci, povinnosti a odpovědnosti, jsou zde popsány
komunikační toky mezi jednotlivými pracovními orgány a vše je znázorněno v přehledném
organigramu. Tento materiál byl členům ŘV také zaslán předem jako podklad k jednání.
Usnesení 20180613/01: Členové Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
II pro území ORP České Budějovice schvalují aktualizované složení ŘV MAP II ORP ČB a
schvalují, že předsedou řídícího výboru bude nadále Mgr. Miroslav Kůs.
Usnesení 20180613/02: Členové ŘV MAP II ORP ČB schvalují aktualizovanou Organizační
struktura MAP II ORP ČB.
Ad 3) V návaznosti na představení účastníků jednání byl odprezentován aktualizovaný návrh
Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP II ORP ČB, který obdrželi členové řídícího výboru
v předstihu elektronickou poštou. K návrhu nebyly žádné připomínky a byl konsensuálně
přijat.
Usnesení 20180613/03: Členové ŘV MAP II ORP ČB schvalují aktualizovaný návrh Statutu a
Jednacího řádu ŘV MAP II ORP ČB.
Ad 4) V rámci možné půlroční aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP
České Budějovice byli všichni zástupci škol v ORP a jejich zřizovatelé osloveni dne 14. 5. 2018
ohledně možnosti aktualizace jejich investičních záměrů. Začátkem května byl aktualizovaný
dokument rozeslán k veřejnému připomínkování a doplněný materiál byl členům ŘV zaslán
jako podklad k jednání.
Usnesení 20180613/04: Členové ŘV MAP II ORP ČB schvalují tímto aktuální platnou verzi
Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice k červnu 2018.
Ad 5) Hlavní manažerka projektu představila stav projektové žádosti, kdy 30. 5. 2018 byl
uveřejněn na stránkách MŠMT Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů
předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II), ve
kterém je navrženo krácení rozpočtu na projektu MAP II ORP ČB o 3 515 052,80 Kč
(z původních 20 599 801,60 Kč na 17 084 748,80 Kč).
Z tohoto důvodu byla projektová žádost následně žadatelem stažena ze systému
s odůvodněním, že MAS Rozkvět nemá zájem o podporu za těchto podmínek a projektová
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

žádost byla přepracována a znovu podána dne 11. 6. 2018.
Plánované aktivity na projektu se však nemění, realizace je od června 2018 na 4 roky. Od září
bude projektový tým k dispozici přímo v Českých Budějovicích, kde bude zřízena kancelář
projektu v V. patře administrativní budovy Žižkova ulice č.p. 309/12.
V současné době projektový tým připravuje všechny podklady a materiály nutné k zahájení
realizace projektu, od září začnou i implementační aktivity projektu.
V červnu se v rámci projektu konají 2 akce – 13. 6. 2018 úvodní setkání realizačního týmu a
řídícího výboru a přednáška na téma Etiketa ve školách, 14. 6. 2018 Dobrodružství
s technikou, kde má MAP II ORP ČB a MAS Rozkvět svůj prezentační stánek. K oběma akcím
jsou na stránkách projektu a facebooku uveřejněny tiskové zprávy a akce byly dlouho
dopředu v regionu prezentovány a propagovány.
Dále jsou plánovány následující aktivity:
 13. – 14. 9. 2018 kurz Koučování pro vedoucí pracovníky škol, s lektorem p. Hubatkou
 18. 10. 2018 seminář Komunikace s žáky s nežádoucími projevy chování,
s lektorkou pí. Burdovou
 Podzim 2018 - výjezdní zasedání ředitelů škol organizované OŠT (termín bude
upřesněn po dohodě s partnerem projektu)
Co se týče nabídky aktivit pro zapojené školy, tak je dále počítáno do projektového týmu
s obsazením pozice odborníka na Šablony II, který bude s těmito zjednodušenými projekty a
veškerou agendou pomáhat především českobudějovickým školám (poznámka: ostatní školy
v ORP působící mimo město České Budějovice spadají územně vždy pod některou v místě
působící MAS a zástupci MAS v rámci animace území se šablonami pomáhají těmto školám).
Školy zřizované Městem České Budějovice budou osloveny s nabídkou této pomoci. Do té
doby, než bude zapracován nový pracovník na pozici konzultanta, se mohou školy i nadále
obracet s dotazy na Bc. Švehlovou nebo Ing. Kozákovou z NIDV.
Ad 6) Ing. Krejčíčková poděkovala všem členům řídícího výboru a členům projektového týmu
za účast na jednání.
Zápis zpracovala pro potřeby ověření Ing. Janáčová, dne 18. 6. 2018
Zápis schválil předseda ŘV Mgr. Kůs, dne 29. 6. 2018
Pozn.: další postup práce se zápisem dle Statutu a Jednacího řádu: Z jednání ŘV MAP se pořizuje zápis, zápis
schvaluje předseda ŘV, zápis včetně prezenční listiny musí být zaslán členům ŘV do 10 dnů po zasedání,
účastníci zasedání mohou nejpozději do 10 dnů od rozeslání zápisu zaslat své připomínky k zápisu hlavní
manažerce projektu, o těchto připomínkách rozhodne předseda ŘV; finální zápis je bez zbytečného odkladu
zaslán členům ŘV prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace.
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