Zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP III ORP ČB Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III. pro území ORP České Budějovice
Termín jednání: 27. 6. 2022, od 15.00 hodin
Místo jednání: hotel Budweis, salónek dole v přízemí
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažer projektu MAP III ORP ČB
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Představení členů Řídícího výboru a realizačního týmu projektu
3. Projednání Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP III ORP ČB
4. Informace o realizaci projektu MAP III ORP ČB a plánovaných aktivitách
5. Projednání aktualizace Strategického rámce MAP ORP České Budějovice
6. Diskuze, závěr

Zápis z jednání:
Ad 1) Jednání bylo zahájeno dle programu v 15 hodin. Hlavní manažerka projektu Ing. Krejčíčková přivítala
přítomné a představila program, dále vyzvala přítomné k návrhům na doplnění programu.
Současně bylo konstatováno, že jednání ŘV je usnášeníschopné.
Konsenzuálně byl program jednání přijat.
Vzhledem k neveřejnému charakteru jednání ŘV byla odsouhlasena přítomnost hostů – Mgr. Čermákové
Šímové a ing. Stlukové (OŠT MM ČB) a ing. Tomešové (sekretariát RSK JčK).
Ad 2) Následovala informace o složení ŘV MAP III a představení jednotlivých členů řídícího výboru (ŘV
MAP), jako podklad k jednání byl všem členům zaslán aktualizovaný Seznam členů Řídícího výboru MAP III
ORP ČB. Všichni zástupci ŘV MAP byli osloveni předem telefonicky nebo emailem s návrhem pokračovat
v členství v ŘV a navázat na předchozí MAP.
Poté následovalo také představení realizačního týmu projektu ve složení Ing. Krejčíčková (manažerka
projektu), Mgr. Rychlíková (koordinátorka rozvoje a aktualizace MAP), Ing. Leber (finanční manažer) a Ing.
Janáčová (administrativní pracovník projektu). Vzhledem k rozsahu klíčových aktivit MAP III bude tým
následně rozšířen ještě o evaluátora. Formou DPP budou zapojeni členové pracovních skupin (cca 50 osob);
v rámci šetření potřeb škol budou postupně zapojeni také zástupci jednotlivých škol.
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Ad 3) V návaznosti na představení účastníků jednání byl odprezentován aktualizovaný návrh Statutu a
Jednacího řádu ŘV MAP III ORP ČB, který obdrželi členové řídícího výboru v předstihu emailem. Obsah
obou dokumentů vychází z metodiky programu i praxe předchozích projektů MAP ORP ČB. K návrhu nebyly
žádné připomínky a byl konsensuálně přijat. Součástí Statutu je struktura složení ŘV, aktuální složení
účastníci odsouhlasili koncensuálně. Aklamací proběhla volba předsedy ŘV, jedinou navrženou byla ing.
Walterová a byla zvolena jednomyslně (volená se zdržela hlasování).
Usnesení 20220627/01: Členové ŘV MAP III ORP ČB schvalují Statut a Jednací řád ŘV MAP III ORP ČB, a
složení ŘV MAP III ORP ČB. Předsedkyní ŘV MAP III ORP ČB je zvolena ing. Dana Walterová.
Schválený dokument a přehled členů ŘV bude zveřejněn na webových stránkách www.mapvzdelavani.cz .
Kompetencí ŘV MAP III ORP ČB je sestavení pracovních skupin (PS). Informaci o návrhu ustavení PS podala
se zdůvodněním Mgr. Rychlíková, koordinátorka rozvoje a aktualizace MAP ORP ČB. Celkem má v MAP III
ORP ČB působit 7 pracovních skupin. Kromě povinně tvořených PS Financování, PS Rovné příležitosti, PS
Čtenářská gramotnost a PS Matematická gramotnost je navrženo pokračování práce PS Školní poradenská
pracoviště – školní psychologové a speciální pedagogové. PS Polytechnika nově obsahově rozšířena na PS
Polytechnika a digitální gramotnost. Nově navržen vznik PS Výchovní a kariéroví poradci.
Celkem je plánováno zapojení cca 50 osobností z řad ředitelů a pedagogických pracovníků popř. zástupců
zřizovatelů a také z řad organizací působících v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, PS budou
jednat 1x za 3 měsíce, celkem 7x v průběhu projektu.
Další návrhy nebyly přítomnými předloženy, návrh byl přijat konsensuálně.
Usnesení 20220627/02: Členové ŘV MAP III ORP ČB schvalují strukturu pracovních skupin MAP III ORP ČB a
pověřují projektový tým zapracováním do dokumentu Organizační struktura MAP III ORP ČB.
Dokument bude předložen ke schválení ŘV per rollam, nejpozději do 08/2022.
Ad 4) ŘV byl hlavní manažerkou rámcově seznámen s hlavními aktivitami projektu, které vycházejí
z metodiky pro tento typ projektu. Nově je samostatnou klíčovou aktivitou KA2 Evaluace, evaluační design
bude nastaven v následujících týdnech. Vzhledem k tomu, že projekty MAP III neobsahují implementační
aktivity, bude ve zvýšené míře aktivně vyhledávána spolupráce se zřizovateli a dalšími organizacemi,
především v rámci činností podpory kompetencí pedagogů, ředitelů a managementu škol.
Významnými výstupy projektu budou Akční plány MAP pro roky 2023, 2024 a 2025; příprava AP 2023 byla
již zahájena šetřením reálné zpětné vazby na předchozí akční plány MAP ORP ČB v rámci spolupráce se
školami a sběrem dat; podklady budou následně projednány na podzim (10-11/2022) v pracovních
skupinách popř. tematických minikonferencí, k projednání ŘV bude návrh předložen ve 12/2022.
Manažerka projektu opět připomněla omezení možností realizace implementačních aktivit v rámci MAP III.
Usnesení 20220627/03: Členové ŘV MAP III ORP ČB berou na vědomí plánované aktivity projektu.
Ad 5) ŘV projednal stav zpracování aktualizace dokumentu Strategický rámec MAP III ORP ČB, který
v současnosti prochází veřejným připomínkování. Podklady pro aktualizaci byly shromážděny oslovením
škol a zřizovatelů, které probíhalo od 04/2022.
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V rámci diskuze byly okomentovány aktualizace projektových záměrů, především s ohledem na přípravu
systémového projektu ITI Českobudějovicko pro oblast základních škol, který aktivně zapojí do vzdělávání
prvky virtuální reality. Někteří předkladatelé také reagovali na změny na trhu stavebních hmot a další,
které se promítnou do realizačních cen.
Hlasování ŘV ve věci aktualizace dokumentu Strategický rámec MAP III ORP ČB proběhne per rollam
v termínu od 1.7.2022.
Usnesení 20220627/04: Členové ŘV MAP III ORP ČB berou na vědomí stav zpracování aktualizace
dokumentu Strategický rámec MAP III ORP ČB.
Ad 6) Následovala diskuze přítomných.
Doplňující dotazy k prezentacím předložila Mgr. Čermáková Šímová, nově vedoucí odboru školství a
tělovýchovy Magistrátu statutárního města České Budějovice, ve věci možného zapojení pracovníků OŠT
MM ČB do pracovních skupin a sdílení analytických dat, využitelných při přípravě strategie školství města
České Budějovice. Propojování aktivit pracovních skupin na úrovni města a projektu MAP vidí účastníci jako
přínosné.
Zástupce KAP mj. informovala o připracované konferenci Kompas vzdělávání 21. století, termín je
8.11.2022, předpokládána je realizace konference v českobudějovickém Hotelu Clarion. Dále probíhá
analýza potřeb škol, výsledky budou k dispozici cca 09/2022.
Zástupce Jihočeské univerzity upozornil na probíhající projekt inkluze menšin financovaný z Norských
fondů, a také zpřístupnění zdarma výstupů projektu na zavedení virtuální reality do škol, konkrétně se bude
jednat o edukační podporu historie 20. století. V rámci PS zřizované MŠMT ve spolupráci s pedagogickými
fakultami řešena pracovní pozice „provádějící učitel“. Následně se také přihlásil k účasti na práci v PS Rovné
příležitosti.
Zástupce JHK jako implementátora iKAP upozornila na podporu kariérových poradců a jejich mentoring,
pokračující víkendové akce „Buď mistr“ s úspěšný průběh akce „Dobrodružství s technikou 2022“.
Následovala další neformální diskuze. Závěrem předsedající jednání poděkovala všem členům Řídícího
výboru a členům projektového týmu za účast na jednání.
Zápis zpracovala pro potřeby ověření Ing. Krejčíčková, dne 27.6.2022
Ověřovatel zápisu: Ing. Dana Walterová, předsedkyně Řídícího výboru
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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PREZENČNÍ LISTINA
zástupce
1 Ing. Marta Krejčíčková
2 Ing. Dana Walterová

role v MAP
Zástupce realizátora projektu
MAP
Zástupce vedení škol

3 PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

Zástupce učitelů

4 Kateřina Koptová
5 Mgr. Pravoslav Němeček

Zástupce ORP
Zástupce ZUŠ

6 Ing. Petr Käfer

Zástupce ITI

7 Mgr. Lucie Jarkovská

organizace
MAS Rozkvět, z.s.
ZŠ Pohůrecká
ředitel Jubilejní základní škola
svatováclavská ve Strýčicích
Odbor školství a tělovýchovy magistrát Č.B.
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3
Odbor rozvoje a veřejných
zakázek Č.B.
Odbor školství mládeže a
tělovýchovy JČK

Zástupce KAP
zástupce Jihočeské hospodářské
8 Ing. Lenka Hájková
komory
Jihočeská hospodářská komora
Mgr. Miroslav Procházka,
Katedra pedagogiky a
9 Ph.D.
zástupce Jihočeské univerzity
psychologie JČU
Zástupce organizací
neformálního a zájmového
Salesiánské středisko mládeže
10 Mgr. Radka Rybáková
vzdělávání
– dům dětí a mládeže
11 Ing. Jaroslav Houba
Zástupce zřizovatelů škol
obec Sedlec
12 Ing. Magdalena Chytrová Zástupce MAS
MAS Sdružení Růže
13 Ing. Eva Tarabová
Zástupce MAS
MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Blanský les-Netolicko,
14 Ing. Mirka Machová
Zástupce MAS
o.p.s.
15 Ing. Anna Hotárková
Zástupce MAS
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s
16 Ing. Jitka Lejsková
zástupce rodičů
zástupce z školních družin,
17 Ivana Staňková
školních klubů
ZŠ Matice školské
koordinátor rozvoje a
Mgr. Jana Rychlíková
MAS Rozkvět, z.s.
aktualizace MAP
administrativní pracovník
Ing. Jaroslava Janáčová
MAS Rozkvět, z.s.
projektu MAP III ORP ČB
Ing. Petr Leber
MAS Rozkvět, z.s.
finanční manažer projektu

účast
ANO
ANO
ANO
PM Mgr.
Čermáková
Šímová
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
omluvena
omluvena
omluvena
omluvena
ANO
ANO
ANO
ANO

HOSTÉ
Ing. Marcela Tomešová
Mgr. Michaela
Čermáková Šímová

zástupce RSK

Ing. Jana Stluková

Zástupce zřizovatelů

Zástupce zřizovatelů
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Krajský úřad Jihočeského kraje ANO
Magistrát města České
ANO
Budějovice
Magistrát města České
ANO
Budějovice

