Jednání Řídícího výboru MAP II ORP ČB
29.11.2019
Program jednání ŘV
1. Úvod, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti jednání
2. Volba nového předsedy Řídícího výboru MAP ORP České Budějovice
3. Informace o aktualizaci Strategického rámce - přílohy dokumentu MAP ORP České
Budějovice
4. Aktuální informace o realizaci projektu MAP II ORP ČB, průběžná evaluace
5. Informace o dosavadní činnosti pracovních skupin MAP
6. Prezentace partnerů – aktuální informace pro rok 2020:
ing. Ivana Kozáková – NIDV, Krajské pracoviště Č. Budějovice
Lenka Vohradníková, DiS. – JHK, Oblastní kancelář Č. Budějovice
ing. Martin Kolář – RT KAP, KÚ Jihočeského kraje
7. Informace o plánovaných aktivitách MAP II ORP ČB v roce 2020
8. Diskuze, závěr

Zápis z jednání
Hlavní manažerka ing. Krejčíčková úvodem přivítala přítomné, poděkovala za účast na
jednání a dochvilnost, konstatovala usnášeníschopnost Řídícího výboru (ŘV) a
zrekapitulovala program jednání. Dále předala slovo ing. Janáčové, která přítomné
informovala o aktuálním složení Řídícího výboru. Nově vzniklo členství na základě návrhu
zřizovatele Mgr. Drsovi, členství v ŘV bylo ukončeno u Mgr. Kůse z důvodu odchodu z oboru.
Z tohoto důvodu bylo také nutno přistoupit k nové volbě předsedy ŘV. Na základě návrhů
pracovních skupin byla nominována do této funkce ing. Dana Walterová, jiný návrh nebyl
předložen. Volba proběhla aklamací, jednomyslně.
Usnesení 20191129/01: Členové ŘV MAP ORP ČB veřejnou volbou potvrzují nově do funkce
předsedkyně Řídícího výboru MAP ORP České Budějovice ing. Danu Walterovou.
Následně byla předmětem jednání aktualizace Strategického rámce (SR) jako přílohy
dokumentu MAP ORP České Budějovice. Jak informovala ing. Janáčová, v souladu
s metodikou byli osloveni všichni zřizovatelé a také ředitelé jednotlivých škol ve věci
doplnění dalších investičních záměrů, dle potřeby. Informace o aktualizaci SR byla také
zveřejněna na webových stránkách projektu. V předloženém dokumenty jsou změny
označeny barevně. Podklady k těmto bodům jednání obdrželi členové ŘV v předstihu
elektronicky.
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Usnesení 20191129/02: Členové ŘV MAP II ORP ČB schvalují aktuální verzi Strategického
rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice, platnou k prosinci 2019 s účinností od 2. 1.
2020.
Vzhledem k řasovému rozlišení jednání ŘV a termínu nabytí platnosti dokumentu SR existuje
možnost, že ještě některý ze zřizovatelů předloží nový investiční záměr s žádostí o zařazení
projektu do SR. Členové ŘV budou v takovém případě osloveni s hlasování o doplnění
aktualizace SR per rollam.
Dále byla vedena diskuze k dalším částem dokumentace MAP, kterými jsou mj. Statut a
jednací řád MAP II, Komunikační strategie MAP ORP ČB a Komunikační plán MAP II,
Analytická část dokumentu MAP ORP ČB, Strategický rámec investičních záměrů MAP ORP
ČB a Akční plán MAP II.
Usnesení 20191129/03: Členové ŘV MAP ORP Č. Budějovice konstatují, že další části
dokumentu MAP ORP ČB, resp. jejich aktualizace nejsou na tomto jednání projednávány
s ohledem na jejich aktuální dostatečnost, akční plány činnosti jsou plněny průběžně v
intencích ročních plánů, a dokumenty budou předmětem dalších jednání PS a následně ŘV.
Ing. Krejčíčková shrnula další postup aktualizace jednotlivých součástí dokumentu MAP.
Analytická část dokumentu MAP je postupně aktualizována na základě šetření Potřeb škol
formou místních šetření a shromáždění statistických dat, především identifikace trendů.
V pracovních skupinách bude diskutována a ověřena platnost strategické části dokumentu a
identifikovaných prioritní oblastí, na základě vyhodnocení analýzy potřeb. Bude provedeno
vyhodnocení průběžného plnění Akčního plánu (AP) za školní roky 2018/2019 a 2019/2020
s cílem prioritizace další náplně AP pro další 1-2 roky, jednak v pracovních skupinách a také
při jednáních se zástupci vedení škol a při místních šetření. Prostřednictvím evaluace bude
v závěru roku 2020 provedeno vyhodnocení efektivity Komunikační strategie a nastavení
plánu komunikačních aktivit na rok 2021.
Dále se účastníci jednání krátce zabývali provedenou průběžnou 1. sebeevaluační zprávou a
podrobně byli seznámeni s plněním plánovaných výstupů projektu, identifikovaných
prostřednictvím indikátorů projektu. Podklady k těmto bodům jednání obdrželi členové ŘV
v předstihu elektronicky.
Usnesení 20191129/04: Členové ŘV MAP ORP Č. Budějovice berou na vědomí dokument
Sebeevaluační zprávy č. 1 a informace obsažené v Monitorovací zprávě č. 2 projektu.
Ing. Krejčíčková se ještě vrátila k působení jednotlivých Pracovních skupin (PS), se zápisy
z jednotlivých jednání PS jsou účastníkům jednání k dispozici elektronicky na webu projektu.
Upozornila především na přímou provazbu návrhů PS a plnění AP, velmi aktivní práci
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v pracovní skupině Rovné příležitosti, výrazný zájem zástupců MŠ o vzájemnou komunikaci
nejen prostřednictvím PS Předškolní a neformální vzdělávání, ale také problém nezájmu o
účast n PS Matematická gramotnost.
Usnesení 20191129/05: Členové ŘV MAP ORP Č. Budějovice berou na vědomí informace o
činnosti jednotlivých Pracovních skupin působících v rámci projektu.
Ještě k tématu práce PS, členové ŘV byli pozváni na jednání PS v termínech 1Q2020, které
jsou již známy termínově i místem realizace, mj. PS Polytechnika a PS Matematická
gramotnost budou mít společné setkání s ukázkami výuky robotiky na ZŠ L.Kuby.
Následovala Prezentace partnerů zapojených do ŘV MAP ORP Č. Budějovice zaměřené na
aktuální informace a výhled pro rok 2020. Vystoupili ing. Ivana Kozáková – NIDV, Krajské
pracoviště Č. Budějovice; Lenka Vohradníková, DiS. – JHK, Oblastní kancelář Č. Budějovice;
ing. Martin Kolář – RT KAP, KÚ Jihočeského kraje. Prezentace partnerů budou zveřejněna na
webu projektu. Všichni prezentéři se zaměřili na využitelnost spolupráce mezi organizacemi
se ZŠ a MŠ, přínosy aktivit pro žáky i propojenost napříč sektory a různými stupni vzdělávací
soustavy, aktivity partnerů působí doplňkově a mají významné synergické efekty.
Ing. Krejčíčková a Mgr. Rychlíková následně rámcově odprezentovali informace o
plánovaných aktivitách MAP II ORP ČB v roce 2020, resp. akcích zaměřených na zvyšování
kompetencí pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol, mj. na základě
požadavků bude v závěru 03/2019 zrealizováno 2denní setkání zástupců ředitelů se
speciálními pedagogy. Plánované akce budou přispívat k naplnění cílů MAP, především
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, podpoře společného plánování
a setkávání a sdílení aktivit v území ORP České Budějovice.
Závěrem ještě ing. Krejčíčková připomněla přítomných, že nejen veškeré podkladové
dokumenty, ale také operativní informace, pozvánky na akce, různá šetření a další informace
mohou trvale nalézt na www.mapvzdelavani.cz .
Ing. Krejčíčková a Mgr. Rychlíková závěrem jednání poděkovali všem členům ŘV nejen za
účast na dnešním jednání, ale také za dosavadní spolupráci a popřáli všem poklidný advent a
požehnané svátky vánoční.
Průběžný záznam: ing. Janáčová, Mgr. Rychlíková
Zápis zpracovala: ing. Krejčíčková
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